
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 

Закупівля значних партій пшениці основними країнами-імпортерами на минулому тижні по-

силила попит на пшеницю як на фізичному ринку, так і на світових біржах. Так, на ринку Eu-

roNext ф’ючерси на пшеницю за останній тиждень зросли до 237 дол/т (+5,7 дол) FOB. В Ук-

раїні виріс попит на фуражну пшеницю, слідом за якою по-

чало дорожчати й продовольче зерно. Так, на експортному 

ринку України ціни на фуражну пшеницю зросли на +3 дол 

до 194–199 дол/т FOB, а на продовольчу пшеницю 12,5%  — 

на +2 дол до 211-217 дол/т.  

 

Слідом за ростом цін на пшеницю зросли ціни і на ячмінь. 

На експортному ринку України пропозиція цін на дану зер-

нову зросла на +5 дол до 227–235 дол/т FOB або до 6850–

7200 грн/т з поставкою в порт. Така ситуація обумовлена 

обмеженою кількістю пропозицій великих партій зернової з 

високими якісними характеристиками. 

 

Кукурудза на ринку СВОТ зросла за останній тиждень до 

140 дол/т (+3,6 дол) EXW. Через низький попит на експорт-

ному ринку України ціна пропозиції на кукурудзу знизи-

лись на -4 дол до 163–170 дол/т на базисі FOB. Хоча, на вну-

трішньому ринку ціни на зернову піднялись в середньому 

на +50 грн до 5000–5300 грн/т з доставкою в порт. Перероб-

ники ж навпаки знижували ціни попиту на фуражну кукуру-

дзу нового врожаю до 4500–5150 грн/т (-100 грн) на базисі СРТ-підприємство. Зниження 

цін обумовлено активним надходженням зернової нового врожаю. Додатковий тиск на си-

туацію чинило зниження цін багатьма трейдерами. 

Фокус ринку 
попит: 

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

пропозиція: 
↓ висока пропозиція кукурудзи  

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 334,7 тис. тонн 
↓ ячмінь: 131,5 тис. тонн 
↑ кукурудза: 58,9 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 Кукурудза: 583 тис. га (13% від про-
гнозу) 

Посівна кампанія: 

 Озимі зернові: 1,7 млн га (24% від 
прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

17.09-21.09.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ), EXW 140,6 +3,6 

Кукурудза (EuroNext), FOB 207,9 +1,8 

Пшениця (EuroNext), FOB 237 +5,7 

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

Продовольча пшениця 12,5% 211—217 +2 

Фуражна пшениця 194 — 199 +3 

Ячмінь 227 — 235 +5 

Кукурудза 163 — 170 -4 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6550—6900 +50 

Фуражна пшениця 6100—6300 +50 

Ячмінь 6850—7200 +100 

Кукурудза 5000—5300 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750—6400 +0 

Фуражна пшениця 5200—5900 +0 

Ячмінь 5550—6350 +0 

Кукурудза 4500—5150 -100 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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