
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 

В очікуванні п’ятничного оприлюднення квартального звіту USDA щодо запасів та вироб-

ництва пшениці в США, ціни на біржах США та Європи в четвер продовжили знижуватися. 

Так, за останній тиждень ф’ючерси на пшеницю на ринку EuroNext впали до 233,7 дол (-3,2 

дол) за тонну. Проте, в Україні завдяки активному попиту 

та девальвації гривні закупівельні ціни на пшеницю в порту 

за декілька днів виросли на +50 грн та наразі складають 

6600-6850 грн/т. На експортному ринку України ціни на 

продовольчу пшеницю 12,5% зросли на +9 дол до 220-

230 дол/т FOB. Додатковий тиск на біржові ціни тисне акти-

візація продажу пшениці з України та Росії. Ціни перероб-

них підприємств зросли лише на фуражну пшеницю до 5250

-5900 грн/т (+50 грн) на базисі СРТ-підприємство. 

Коливання на ринку ячменю за останній тиждень змінилось 

незначним чином, на експортному ринку ціни на дану зер-

нову зросли лише +1 дол до 237 – 247 дол/т FOB. Портові 

ціни та ціни переробників зросли лише на +50 грн, — до 

6850–7300 грн/т СРТ-порт та 5600–6350 грн/т СРТ-

підприємство відповідно. 

З падінням закупівельних цін на українську кукурудзу в 

порту до 5000 – 5300 грн/т (-50 грн), знизився і експорт, 

який за тиждень впав на 86,9 тис т до 6 тис т. Сподівання на 

нарощування експорту української кукурудзи до ЄС поки 

що не виправдалися через значні обсяги кукурудзи нового врожаю в ЄС та подвійне збіль-

шення виробництва зернових в Іспанії у порівнянні з посушливим минулим роком. На аме-

риканському ринку СВОТ дана зернова залишалась без змін протягом тижня, додавши в 

ціні лише +0,4 дол/т. На експортному ринку України, кукурудза втратила в ціні -2 дол та на-

разі складає 166–173 дол/т на базисі FOB. В свою чергу переробники також знижували свої 

ціни на -50 грн до 4500–5900 грн/т з поставкою на заводи переробників. 

Фокус ринку 
попит: 

↑ підвищення попиту на  пшеницю та 
ячмінь на внутрішньому ринку 
↓ низький експортний попит кукуру-
дзи 

пропозиція: 
↓ висока пропозиція кукурудзи  

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 248,6 тис. тонн 
↓ ячмінь: 33,4 тис. тонн 
↑ кукурудза: 6,0 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 Кукурудза: 930 тис. га (20% від про-
гнозу) 

Посівна кампанія: 

 Озимі зернові: 3,3 млн га (46% від 
прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

24.09-28.09.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ), EXW 140,2 -0,39 

Кукурудза (EuroNext), FOB 202,4 -5,4 

Пшениця (EuroNext), FOB 233,7 -3,23 

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

Продовольча пшениця 12,5% 220—230 +9 

Фуражна пшениця 200 — 205 +3 

Ячмінь 237 — 247 +1 

Кукурудза 166 — 173 -2 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6600—6850 +50 

Фуражна пшениця 6100—6400 +50 

Ячмінь 6850—7300 +50 

Кукурудза 5000—5300 - 50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750—6400 +0 

Фуражна пшениця 5250—5900 +50 

Ячмінь 5600—6350 +50 

Кукурудза 4500—5900 -50 
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