
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 
Чутки про можливе обмеження експорту пшениці з Росії розігріли ринок бурхливим зростанням 
котирувань. Також фактором підтримки виступило зниження експертами StatsCanada в своєму 
останньому звіті прогнозу виробництва зернової в Канаді в поточному сезоні — до 28,9 млн т, що 
на 3,3% поступається результату попереднього року. На тлі 
останніх новин ціни на ринку EuroNext на пшеницю за останній 
тиждень зросли на +7,4 дол до 237,4 дол/т FOB. 
 
Ціни пропозиції на експортному ринку України на продовольчу 
пшеницю 12,5% впали на -3 дол до 220–226 дол/т FOB. В порту 
навпаки зросли в середньому на +50 грн до 6400–6850 грн/т. Пе-
реробні підприємства залишили ціни без змін на рівні 5750–6400 
грн. 
 
На американській біржі СВОТ ціни на кукурудзу підвищились за 
останній тиждень до 138,1 дол/т (+1,67 дол). На експортному ри-
нку ціна впала на -1 дол на тонні до 185-193 дол/т FOB. У зв’язку 
зі збільшенням кількості пропозицій зернової, портові ціни на 
кукурудзу також дещо впали, — до 5100–5400 грн/т (-100 грн) з 
поставкою в порт.  
 
Ситуація з ячменем дещо інша, — експортні ціни стрибнули вго-
ру на +3 дол. на тонні до 235–243 дол/т FOB. На внутрішньому 
ринку переробні підприємства підвищували свої ціни в серед-
ньому на +50 грн до 5500–6350 грн/т на базисі СРТ-
підприємство.  
 
За попередніми даними АПК-Інформ відвантаження даних зернових в портах зросло, порівняно із 
попереднім тижнем. Значно збільшились об’єми відвантажень ячменю з 44,5 тис т до 145,9 тис т. 
Але, зважаючи на кон’юнктуру ринку  портові ціни на ячмінь впали до 6700–7000 грн (-100 грн) на 
тонні. 

Фокус ринку 
попит: 
↑ підвищення попиту на зернові на між-
народному ринку 
↑ підвищення попиту на пшеницю в пор-
ту 

пропозиція: 

↓ підвищена пропозиція ячменю  

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 306,7 тис. тонн 
↑ ячмінь: 145,9 тис. тонн 
↑ кукурудза: 104,3 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 пшениця: 6,6 млн га (100% до прогнозу) 

 ячмінь: 2,5 млн га (100% до прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

31.08.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 138,1 +1,67 

Кукурудза (EuroNext) 214,2 +4,1 

Пшениця (EuroNext) 237,4 +7,4 

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

Продовольча пшениця 12,5% 220—226 -3 

Фуражна пшениця 197 — 203 -3 

Ячмінь 235 — 243 +3 

Кукурудза 185 — 193 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6400—6850 +50 

Фуражна пшениця 6000—6300 +50 

Ячмінь 6700—7000 -100 

Кукурудза 5100—5400 -100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750—6400 +0 

Фуражна пшениця 5200—5850 +0 

Ячмінь 5500—6350 +50 

Кукурудза 4850—5300 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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