
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 

Після інформації, що Росія не лише відмовилася обмежувати експорт пшениці, але й 
збирається збільшити його з 30 до 35 млн т, ціни на пшеницю відновили падіння та 
втратили в ціні на ринку EuroNext -24 дол на тонні, після чого під кінець тижня вони 
становили 215,2 дол/т. Експортні ціни в Україні на про-
довольчу пшеницю 12,5% впали на -6 дол до 214-219 
дол/т FOB, на фуражну, — -3 дол до 195-201 дол/т на ба-
зисі FOB. 
 
В Україні закупівельні ціни на дану зернову майже не 
змінилися через низький експортний попит,  обумовле-
ний перевантаженістю портових терміналів. Аграрії 
зменшують кількість пропозицій пшениці, оскільки ак-
тивно збирають соняшник та сою, реалізація яких 
дасть їм необхідні обігові кошти. Реалізація продоволь-
чої пшениці відкладається на більш пізні терміни. У 
зв’язку з обмеженою кількістю пропозицій зернової ці-
ни в порту на пшеницю зросли в середньому на +50 грн 
до 6400-6900 грн/т, на ячмінь, — до 6700-7100 грн/т (+50 
грн). Переробні підприємства не поспішають підвищу-
вати ціни, проте деякі переробники підвищували ціни 
на фураж до 5200-5900 грн/т (+50 грн) на базисі СРТ-
підприємство. 
 
У зв’язку із високими прогнозами урожайності кукуру-
дзи ціни на неї на EuroNext за останній тиждень впали 
аж на -9,1 дол до 206,7 дол/т. На експортному ринку ку-
курудза втратила в ціні -3 дол на тонні та зафіксувалась 
на рівні 195-201 дол/т на базисі FOB. Ціни в порту також 
впали в середньому на -50 грн до 5200-5400 грн/т. Пе-
реробні підприємства через високу пропозицію зернової також знижували свої ціни в 
середньому на -50 грн до 4800-5300 грн/т. 

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження попиту на пшеницю  на 
міжнародному ринку 
↑ підвищення попиту на пшеницю в 
порту 
↓ зниження попиту на кукурудзу на 
всіх ринках 

пропозиція: 
↓ низька пропозиція на пшеницю  

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 48 тис. тонн 
↓ ячмінь: 62,2 тис. тонн 
↓ кукурудза: 0 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 Кукурудза: 147 тис. га (3% від про-
гнозу) 

Посівна кампанія: 

 озима пшениця: 225 тис. га (4% від 
прогнозу) 

 озимий ячмінь: 7858 тис. га (88% від 
прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

03.09-07.09.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 139,4 +1,3 

Кукурудза (EuroNext) 206,7 -9,1 

Пшениця (EuroNext) 215,2 -24,0 

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

Продовольча пшениця 12,5% 214—219 -6 

Фуражна пшениця 195 — 201 -3 

Ячмінь 235 — 243 +0 

Кукурудза 195 — 201 -3 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6400—6900 +50 

Фуражна пшениця 6000—6300 +50 

Ячмінь 6700—7100 +50 

Кукурудза 5200—5400 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750—6400 +0 

Фуражна пшениця 5200—5900 +50 

Ячмінь 5500—6350 +0 

Кукурудза 4800—5300 -50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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