
Зернові культури 

Ситуація на ринку 
 
В останні дні минулого тижня ціни на пшеницю в США та Європі продовжували падіння.  
 
На світовій біржі EuroNext ціни на пшеницю за останній тиждень впали на 6,6 дол до 233,27 дол/т. В 
Україні через скорочення експортного попиту ціни на пшеницю 
дещо знизилися. Станом на 22.08 в Україні зібрано майже 100% 
даної зернової. Через збільшення пропозиції зернової, експортні 
ціни в Україні на фуражну пшеницю дещо знизились до 197 — 
207 дол/т FOB (-2 дол). Через низькі темпи експорту у вітчизня-
них портах на терміналах виник дефіцит місткостей, що призве-
ло до зниження попиту на пшеницю. Збільшення пропозицій та 
зменшення попиту на пшеницю дозволяє трейдерам опускати 
ціни закупівлі. Ціни в порту на продовольчу пшеницю 12,5% впа-
ли на -100 грн до 6400 -6850 грн/т, на фуражну — на -50 грн 
до 6000-6350 грн/т. Проте, переробні підприємства підвищували 
свої ціни на фуражну пшеницю на +50 грн до 5200-5950 грн/т. 
 
Кукурудза на світовому ринку EuroNext (Париж) знизилась в 
ціні до 233,27 дол/т (-6,6 дол), на Чиказькій біржі СВОТ, — до 
213,2 дол/т (-5,3 дол). Таке падіння цін обумовлено збільшенням 
прогнозів світового урожаю на зернову. Очікується, що світове 
споживання кукурудзи збільшиться ще на 7 млн т до 1,105 млрд 
т, що на 27 млн т перевищить показник попереднього сезону. 
Нарощування виробництва кукурудзи в США буде компенсова-
не активним споживанням зернової як з боку виробників етано-
лу в США, так і світових імпортерів.  
 
На внутрішньому ринку ціни на зернову залишались без змін. 
Лише переробники підвищували свої ціни в середньому на +100 
грн до 4850-5400 грн/т на базисі СРТ-підприємство. 
 
Експортні та внутрішні портові ціни на ячмінь завмерли на рівні 
попереднього тижня. Ціни переробних підприємств зросли в се-
редньому на +50 грн до 5450-6350 грн/т.  

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження попиту на зернові на міжна-
родному ринку 
↑ підвищення попиту на кукурудзу з боку 
переробників 

пропозиція: 

↓ підвищена пропозиція ячменю та 

пшениці 

відвантаження в портах: 
↓ пшениця: 60,4 тис. тонн 
↓ ячмінь: 32 тис. тонн 
↑ кукурудза: 62,6 тис. тонн 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 озима пшениця: 6,4 млн га (100% до 

прогнозу) 

 яра пшениця: 187 тис. га (95% до про-

гнозу) 

 озимий ячмінь: 871,8 тис. га (100% до 

прогнозу) 

 ярий ячмінь: 4,4 млн га (99% до прогно-

зу) 



Зернові культури 

Ціни 

20-24.08.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 137,2 -5,3 

Кукурудза (EuroNext) 213,2 -4,3 

Пшениця (EuroNext) 233,27 -6,6 

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

Продовольча пшениця 12,5% 223-230 -1 

Фуражна пшениця 197-207 -2 

Ячмінь 230-240 +0 

Кукурудза 185-193 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 6400-6850 -100 

Фуражна пшениця 6000-6350 -50 

Ячмінь 6700-7145 +0 

Кукурудза 5350-5500 +0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5750-6400 +0 

Фуражна пшениця 5200-5950 +50 

Ячмінь 5450-6350 +50 

Кукурудза 4850-5400 +100 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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