
Зернові культури 

Фокус ринку 

Минулого тижня котирування пшениці на головних біржових майданчиках пішли вгору на 

фоні активного попиту імпортерів. А саме, закупівля Єгиптом 120 тис. тонн американської 

пшениці у приватних експортерів вплинула на котирування американської пшениці, а євро-

пейській зерновій додала в ціні закупівля Алжиром 600 тис. 

тонн пшениці, в тому числі з Франції. Високий тижневий ек-

спорт кукурудзи з США та висока активність спекулятивних 

продажів на біржі СВОТ підтримували котирування кукуру-

дзи в світі. 

Експортний ринок України продовжує бути напруженим че-

рез введення воєнного стану в ряді областей. За словами 

учасників ринку, відвантаження агропродукції з українсь-

ких портів здійснювалися згідно з раніше укладеними конт-

рактами, при цьому активність укладення нових угод на по-

стачання зерна невисока. 

Найактивнішою експортною культурою є фуражна кукуру-

дза, при цьому попит на неї дещо знизився.  За підсумка-

ми минулого тижня ціни попиту знизилися на 1 долар на 

тонні та встановилися в області 169 дол./т на базисі FOB.  

Внутрішній ринок знаходиться під впливом коливань на ва-

лютному ринку, де гривня почала укріплюватися тільки в кінці тижня. Також проблеми ло-

гістики лишаються актуальними в ціноутворенні на зерновому ринку України.  

Фокус ринку 
попит: 

↓ низький попит імпортерів 
пропозиція: 

↓ логістичні проблеми знижують кі-

лькість пропозицій на ринку 

відвантаження в портах: 
↑ пшениця: 178,6 тис. тонн 
↑ ячмінь: 0 тис. тонн 
↑ кукурудза: 400,8 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

   ↓кукурудза: 33,35 млн тонн (4,3 млн 
га — 95% від прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

30.11.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ), EXW 144,3 +3 

Кукурудза (EuroNext), FOB 194,8 -3,6 

Пшениця (EuroNext), FOB 227,6 +2 

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

Продовольча пшениця 221—228 -2 

Фуражна пшениця 212 — 219 -2 

Ячмінь 235 — 245 -2 

Кукурудза 162 — 171 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6750—7000 +0 

Фуражна пшениця 6400—6750 +50 

Ячмінь 7050—7500 +50 

Кукурудза 5000—5150 +1 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5500—6500 -50 

Фуражна пшениця 5100—6400 +0 

Ячмінь 5700—6800 +0 

Кукурудза 3900—4800 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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