
Зернові культури 

   Глобальний ринок 

На світовому ринку зернових на 
кінець звітного тижня спостерігалося 

підвищення котирувань кукурудзи та 
пшениці. На американськіи  біржі СВОТ 
котирування пшениці підвищилися на 

8 дол./т (169,8). Такии  ріст пояснюєть-
ся значною активністю торгів на біржі 
на кінець тижня, на фоні зниження ко-

тирувань упродовж минулих тижнів, 
які на думку операторів ринку досягли 

свого мінімального значення. Слідом за 
американським ринком, зросли котиру-
вання на маи данчику Euronext — до 

189,25 дол./т (+5,5). На ріст ціни на ри-
нку Європи також значною мірою впли-
ває підвищення попиту на французьку 

пшеницю, конкурентоспроможність 
якої  більша ніж американської , та зни-
ження курсу євро по відношенню до до-

лара.  

Ціна кукурудзи на ринку СВОТ 
зросла до 146,9 дол./т (+3,5). Підтримку 
цінам забезпечив активнии  експорт зе-

рнової  із США, а також ріст котирувань 
пшениці. На ринку Euronext ціна куку-
рудзи на кінець тижня зросла до 170,5 

євро/т (+2) через аналогічну ситуацію 
на ринку США та підвищення курсу єв-
ро.  

На експортному ринку України 

спостерігається протилежна ситуація. 
Наи більше падіння цін спостерігалося у 

сегменті фуражного ячменю (-14 дол./
т) внаслідок низької  активності торгі-
вельної  діяльності. Продовольча та фу-

ражна пшениця втратили в ціні 12 

дол./т та 7 дол./т відповідно. Ціни зер-

нових на експортному ринку наздога-
няють тенденції  світового ринку, тому 
не виключена стабілізація цін в маи бу-

тньому, слідуючи світовіи  кон’юнктурі. 
Ціна фуражної  кукурудзи знизилась в 
середньому на 2 дол./т, проте внаслідок 

активного експорту ринок характери-
зується більшою стабільністю відносно 
інших культур.  

Фокус ринку 
попит: 
• стабільний попит на пшеницю та кукурудзу 
• низький попиту на  ячмінь  
пропозиція: 
↓     збільшення пропозиції ячменю 

відвантаження в портах (08.03-15.03): 
↓ пшениця: 88 тис. тонн 
↑ кукурудза: 899 тис. тонн 



Зернові культури 

  Ринок України 

 Цінова ситуація по базису СРТ-
порт розвивалась аналогічно експорт-
ному ринку. Наи більше падіння тради-
ціи но спостерігається в секторі фураж-
ного ячменю — в середньому на 150 
грн/т. Фуражна кукурудза знизилась на 
50 грн/т, фуражна та продовольча пше-
ниця — на 100 грн/т. Прогнозується, 
що ситуація на внутрішньому ринку бу-
де розвиватись слідуючи світовіи  кон’-
юнктурі, тому можна очікувати стабілі-
зацію цін в маи бутньому.  
 
 Закупівельні ціни продовольчої  
пшениці від борошномельних компаніи  

знизились в середньому на 100 грн/т, 
через відсутність необхідності в термі-
новому поповненні запасів та загальне 
зниження зернових на ринку. Також на 
100 грн/т знизилась ціна фуражної  
пшениці та фуражної  кукурудзи. Фура-
жнии  ячмінь втратив в ціні 50 грн/т.  



Зернові культури 

Ціни 

15.03.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ, дол./т) 146,9 +3,5 

Кукурудза (EuroNext, євро/т) 170,5 +2 

Пшениця (СВОТ, дол./т) 169,5 +8 

Пшениця продовольча (EuroNext, 
євро/т) 

189,25 +5,5 

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

Кукурудза фуражна 166 —170 -2 

Пшениця фуражна 204 — 213 -7 

Пшениця продовольча 206 — 220 -12 

Ячмінь фуражнии  190 — 207 -14 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6100 — 6720 -100 

Фуражна пшениця 6000 — 6520 -100 

Ячмінь фуражнии  5400 — 6000 -150 

Кукурудза фуражна 4550 — 5050 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5400 — 6700 -100 

Фуражна пшениця 5000 — 6100 -100 

Ячмінь фуражнии  5000 — 6400 -50 

Кукурудза фуражна 3900 — 4700 -100 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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