
Зернові культури 

Фокус ринку 

Впродовж минулого тижня котирування пшениці на основних світових майданчиках розвивались різ-

нонаправлено. На європейському ринку пшениці EuroNext котирування мали тенденцію до підвищен-

ня, проте наприкінці тижня зменшились до рівня 234.79 дол./т (-1,07 дол.). Причиною цього стала низь-

ка активність спекулятивних продажів та низькі темпи відвантажень пшениці з ЄС на зовнішні ринки. 

На Чиказькій біржі CBOT ціни на пшеницю зросли до 190,06 дол./т (+0,92 дол.). Незначне зростання ви-

кликане заявою представництва США про врегулювання торгового конфлікту з Китаєм, через що мож-

на очікувати збільшення закупівель американської продукції.  

Котирування кукурудзи на світових ринках відзначались низькою волатильністю, які в кінці тижня 

встановились на рівні 148,91 дол./т (CBOT) та 206.98 дол./т 

(EuroNext).  Проте, заява міністерства сільського господарства Ки-

таю про високий прогноз урожаю та зниження імпортних поставок 

кукурудзи в країну на 2018/19 МР свідчить про можливе зниження 

котирувань кукурудзи в майбутньому.  

Експортні ціни зернових на базисі FOB загалом розвивають в пози-

тивному напрямку. Ціна на продовольчу пшеницю залишається 

незмінною  – 237 дол./т, підвищились ціни на фуражні пшеницю – 

до 226 дол./т  (+1 дол.)  і кукурудзу  –  до 175 дол./т (+3 дол.)  Падаю-

ча динаміка спостерігається тільки на ринку ячменю – до 236 дол./т 

(-1 дол.), через недостатній інтерес імпортерів та труднощі форму-

вання великовагових партій.  

На внутрішньому ринку України по базису CPT-порт, ціни на пше-

ницю і кукурудзу продовжують розвиватись в підвищувальному 

тренді, за рахунок обмеженої кількості пропозицій на фоні високо-

го попиту. Значного підвищення пропозицій не очікується, тому 

ціни на даному ринку в майбутньому можуть рости. 

Протилежна ситуація спостерігається на ринку ячменю. Зниження 

експортних цін та сформовані запаси сировини деяких переробни-

ків сприяли зниженню закупівельних цін в середньому на 50 грн./т, 

що може призвести до зниження їх максимальних рівнів на майбу-

тні періоди.  

Переробні підприємства не вважали за необхідне передивлятись 

закупівельні ціни. Лише деякі переробники, з метою швидкого по-

повнення складських запасів закупляли сировину по підвищеній 

вартості. Ціни на продовольчу пшеницю та фуражний ячмінь заши-

лись незмінними. Підвищення ціни спостерігалось на ринку фура-

жної пшениці (+20 грн.), та кукурудзи (+50 грн.).  

Фокус ринку 
попит: 
• стабільний попит експортерів та пе-

реробників 
пропозиція: 
↑   утримання аграріїв від продажів 

відвантаження в портах (29.12-11.01): 
↓ пшениця: 443 тис. тонн 
↑ ячмінь: 39 тис. тонн 
↓ кукурудза: 1339 тис. тонн 



Зернові культури 

Ціни 

11.01.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 148,91 -1,87 

Кукурудза (EuroNext) 206,98 +1,31 

Пшениця (СВОТ) 190,06 +0,92 

Пшениця продовольча (EuroNext) 234,79 -1,07 

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

Кукурудза фуражна 175 +3 

Пшениця фуражна 226 +1 

Пшениця продовольча 237 0 

Ячмінь фуражнии  236 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6800 — 7300 +100 

Фуражна пшениця 6600 — 6700 +50 

Ячмінь фуражнии  6800 — 7150 -50 

Кукурудза фуражна 4900 — 5300 +80 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5800 — 6650 0 

Фуражна пшениця 5600 — 6100 +20 

Ячмінь фуражнии  5900 — 6450 0 

Кукурудза фуражна 4200 — 4900 +50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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