
Зернові культури 

Фокус ринку 

На американському ринку кукурудзи впродовж минулого тижня відзначилася низька акти-

вність торгівельної діяльності. Оператори ринку сфокусували увагу на темпах збиральної 

кампанії, які значно перевищують минулорічні показники — 35% від прогнозу, порівняно з 

27% в минулому році. Відповідно, базуючись на даних фак-

торах, за підсумками тижня котирування кукурудзи на Чи-

казькій біржі СВОТ просіли на 2,6 дол./т — до 144,5 дол./т.  

На майданчику Euronext котирування пшениці також роз-

вивалися в знижувальної тенденції і за підсумками тижня 

склали 231,2 дол./т, що на 5,7 дол./т менше ніж тижнем рані-

ше. Основною причиною зниження цін стала низька актив-

ність торгів та  низькі темпи експорту пшениці з ЄС на світо-

ві ринки. 

Цінова ситуація на експортному ринку зернових в Україні 

розвивалася різноспрямовано. Значні зміни відбулися в се-

кторі фуражної пшениці та кукурудзи. А саме, на ринку фу-

ражної пшениці відбулося істотне підвищення цін. За підсу-

мками тижня ціни попиту та пропозиції на дану культуру з 

поставкою в кінці листопада досягли 215 та 219 дол./т на 

базисі  FOB відповідно. В свою чергу в сегменті кукурудзи 

через низький попит зі сторони імпортерів, за підсумками 

минулого тижня ми отримали зниження в 4 долари на тонні 

— до 160 - 166 дол./т на базисі  FOB. 

Внутрішні портові ціни на зерно в Україні інтегрували зовнішні зміни. Так закупівельні ціни 

на кукурудзу знизилися в середньому на 50 грн/т. Не повна інтеграція пов’язана з пробле-

мами логістики, адже через недостачу зерновозів трейдерам важко зібрати необхідний об’-

єм.  

Фокус ринку 
попит: 

↓ низький попит на експортному рин-
ку кукурудзи 
↑ активний попит на експортному ри-
нку фуражної пшениці 

пропозиція: 
↑ низька пропозиція пшениці 

↑ проблема з логістикою 

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 37,3 тис. тонн 
↓ ячмінь: 0 тис. тонн 
↑ кукурудза: 31,1 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 Кукурудза: 16,3 тис. га (2,5 млн га — 
54% від прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

19.10.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ), EXW 144,5 -2,6 

Кукурудза (EuroNext), FOB 193,6 -8,0 

Пшениця (EuroNext), FOB 231,2 -5,7 

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

Продовольча пшениця 12,5% 227—234 +2 

Фуражна пшениця 212 — 219 +8 

Ячмінь 235 — 247 +3 

Кукурудза 164 — 169 -4 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6500—6950 +50 

Фуражна пшениця 6200—6550 +0 

Ячмінь 7100—7450 +50 

Кукурудза 5000—5200 - 50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5600—6900 +0 

Фуражна пшениця 5100—6200 +0 

Ячмінь 5550—6400 +50 

Кукурудза 4250—4900 -50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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