
Зернові культури 

Фокус ринку 

Минулого тижня світовий ринок зернових акцентував увагу на жовтневому звіті IGC. Підви-

щення експертами IGC прогнозу світового виробництва пшениці в 2018/19 МР на 12 млн 

тонн стало ведмежим фактором для світової ціни на зернову як на американській, так і на 

європейській біржі. Варто відзначити, IGC збільшили про-

гноз виробництва пшениці в країнах Євросоюзу в 2018/19 

МР до 136,7 млн тонн (+0,8 млн тонн).  

Зниження прогнозу виробництва кукурудзи у США в 

2018/19 МР до 375,4 (-1,2) млн тонн, навпаки, підтримало 

американську кукурудзу. Проте, низький попит на європей-

ську кукурудзу через її неконкурентність став причиною пі-

дсумкового зниження котирувань кукурудзи на біржі Eu-

roNext. 

На експортному ринку України фіксувалися незначні кори-

гування, обумовлені впливом як кон'юнктури світового ри-

нку, так і попиту імпортерів. Зокрема, ціни на фуражну пше-

ницю продовжували рости, в той час як в секторі фураж-

ної кукурудзи як і раніше домінував знижувальному ціно-

вий тренд. При цьому невисокий попит імпортерів на про-

довольчу пшеницю і фуражний ячмінь сприяв зниженню 

максимальних цін. 

Портові ціни протягом звітного тижня коливалися в залежності від активності закупівлі 

трейдерів. Але, ціни на кукурудзу продовжували знижуватися, при цьому попит на неї за-

лишався досить високим. Знижувальний тренд був викликаний очікуваним рекордно висо-

ким виробництвом зернової в Україні в поточному сезоні, а також невисокими темпами її 

відвантаження з морських портів.  

Фокус ринку 
попит: 

↓ низький попит на експортному рин-
ку кукурудзи 

пропозиція: 
↓ збільшення великотоннажних про-

позицій зернових 

відвантаження в портах: 
↑ пшениця: 290 тис. тонн 
↑ ячмінь: 152,3 тис. тонн 
↑ кукурудза: 469,6 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

   ↓кукурудза: 20,35 млн тонн (2,9 млн 
га — 65% від прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

26.10.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ), EXW 144,7 +0,2 

Кукурудза (EuroNext), FOB 189,1 -4,5 

Пшениця (EuroNext), FOB 230,7 -0,5 

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

Продовольча пшениця 225—232 -2 

Фуражна пшениця 214 — 220 +1 

Ячмінь 235 — 247 +0 

Кукурудза 163 — 167 -2 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6550—6950 +0 

Фуражна пшениця 6200—6600 +50 

Ячмінь 7100—7400 +0 

Кукурудза 4800—5150 - 150 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5600—6850 +0 

Фуражна пшениця 5100—6250 +50 

Ячмінь 5600—6700 +50 

Кукурудза 4100—4850 -100 
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