
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 

За підсумками попереднього тижня зернові котирування на 
головних зернових майданчиках зросли. Зниження експер-
тами FAO прогнозу світового виробництва пшениці в 
2018/19 МР до 725,1 (-2,8) млн. тонн та біржова активність 
підтримали ринок пшениці. Проте, на нього тиснули низькі 
темпи експорту американської пшениці на світові ринки, які 
в поточному сезоні оцінюються в 10,4 млн тонн (є мінімаль-
ним показником за останні 15 років) та затримка Єгиптом 
акредитивів на виплату закуплених партій пшениці, в тому 
числі зі США.  
 
На біржі Чикаго СВОТ котирування кукурудзи розвивалися 
в підвищувальній ціновій тенденції. Саме збереження висо-
кого експорту кукурудзи зі США на світові ринки та висока 
активність спекулятивних продажів на біржі стали підвищу-
вальним фактором даного сегменту. 
 
На експортному ринку України фіксувалося підвищення цін на пшеницю, викликане, перш 
за все, зростанням котирувань на світових біржах. Найбільш істотне зростання цін відбу-
лося в сегменті  фуражної пшениці через стабільніший попит на неї. При цьому, низькі тем-
пи торгівлі сприяли зниженню максимальних цін на ячмінь.  
 
Незважаючи на невелике зменшення попиту імпортерів, найбільш активної експортної ку-
льтурою залишалася фуражна кукурудза. Пропозиції зерновий часто надходили за цінами 
в межах 163-170 дол./т FOB з постачанням у грудні, що трохи вище цін попереднього тиж-
ня. 
 
На внутрішньому ринку відзначається значне скорочення пропозиції. На сьогоднішній 

день аграрій утримується від продажів зерна, очікуючи зростання закупівельних цін. 

Фокус ринку 
попит: 

 стабільний попит імпортерів 
пропозиція: 

↑ утримання аграріїв від продажів  

відвантаження в портах: 
↑ пшениця: 89,1 тис. тонн 
↑ ячмінь: 72,8 тис. тонн 
↑ кукурудза: 507,2 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 кукурудза: 34,5 млн тонн (4,5 млн га — 
98% від прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

07.12.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 147,2 +2,9 

Кукурудза (EuroNext) 197,7 +2,9 

Пшениця (EuroNext) 230,0 +2,4 

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т  (пропозиція) 

Продовольча пшениця 12,5% 223 — 229 +1 

Фуражна пшениця 216 — 222 +3 

Ячмінь 235 — 243 -0 

Кукурудза 163 — 170 +1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6750—7050 +50 

Фуражна пшениця 6450—6750 +20 

Ячмінь 7000—7400 -100 

Кукурудза 4900—5100 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750—6900 +50 

Фуражна пшениця 5100—6450 +50 

Ячмінь 5700—6800 +0 

Кукурудза 3900—4850 +50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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