
Зернові культури 

Фокус ринку 

За підсумками тижня котирування зернових на головних торгових біржах зросли. Причи-

ною біржового зростання стали спекулятивні покупки на фоні очікувань зростання темпів 

експорту. Оптимізм викликає у трейдерів активізація попиту на пшеницю на зовнішніх рин-

ках і низка закупівельних тендерів, проведених в останні дні країнами Північної Африки. 

Трейдери розраховують, що зміцнення цін в провідних країнах-експортерах активізує інте-

рес на зовнішніх ринках до американської кукурудзи та європейської пшениці. Прогноз екс-

порту м'якої пшениці в країни ЄС підвищений на 40 тис. тонн до 7,727 млн. тонн в порівнянні 

з груднем, але це на 16,6% менше, ніж в сезоні 2017/18. Прогноз експорту в треті країни зни-

жений на 100 тис. тонн до 8,7 млн тонн, що поки ще на 7,2% більше минулого сезону. 

На експортному ринку України ціни на зерно зростають, внаслідок підвищеного попиту. 

Стабільною лишається ціна лише на ячмінь через відсутність фактичних торгових операцій. 

Закупівельні ціни на базисі СРТ-порт, які озвучують експортно-орієнтовані компанії також 

зростають за рахунок двох факторів: 

• зростання цін на експортному ринку; 

• низька пропозиція зерна на внутрішньому ринку. 

Внутрішні ціни на пшеницю продовжують рости за раху-

нок обмеженої пропозиції на пшеницю і великий попит 

на неї збоку трейдерів. Підтримку цінам на ячмінь та ку-

курудзу на внутрішньому ринку забезпечили переробні 

підприємства, з метою стимулювання більшої кількості 

пропозиції. 

У господарствах України в третій декаді грудня 2018 р 

посіви озимих культур знаходилися в стані зимового 

спокою. Про це йде мова в агрометеорологічних огляді 

Укргідрометеоцентру. 

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання 

вузла кущіння озимих культур і багаторічних трав (3 см) 

становила 0° - мінус 3°С, в Луганській, Харківській, Пол-

тавській та Сумській областях - мінус 4-6°С, що значно 

вище критичної температури вимерзання.  



Зернові культури 

Ціни 

04.01.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 150,78 +2,95 

Кукурудза (EuroNext) 205,66 +2,3 

Пшениця (СВОТ) 189,96 +2,02 

Пшениця продовольча (EuroNext) 235,86 +3,04 

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

Кукурудза фуражна 169 — 174 +1 

Пшениця фуражна 221 — 226 +1 

Пшениця продовольча 230 — 240 +1 

Ячмінь фуражнии  235 — 241 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6850 — 7050 +50 

Фуражна пшениця 6600 — 6800 +50 

Ячмінь фуражнии  6800 — 7150 -50 

Кукурудза фуражна 4900 — 5150 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 6100 — 6600 +50 

Фуражна пшениця 5100 — 6500 +70 

Ячмінь фуражнии  5700 — 6700 +50 

Кукурудза фуражна 3900 — 4800 0 
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