
Пшениця  

Експортний ринок України. У сегменті продовольчої  пшениці просідання три-
ває. Так, за звітнии  період експортні ціни знизилися на 2 дол./тонна. За підсумка-
ми тижня вартість пропозиції  на пшеницю 12,5% склала 195—197 дол./т на бази-
сі FOB. Ціни попиту варіювали у межах 191—194 дол./т.  

Ціни на фуражну пшеницю продовжують шукати рівновагу. Так, по за-
кінченню звітного періоду вартість пропозиції  знизилася на 1 дол./т (до 
185—188 дол./т) FOB з поставкою в грудні-січні. Ціни попиту також зни-
зилися і встановилися в діапазоні 179—182 дол./т FOB. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт ціни на продовольчу пшеницю в 
доларовому еквіваленті залишалися стабільними: 174—176, 169—173 
дол./т (2 і 3 класи відповідно). У національніи  валюті до кінця тижня 
практично всі треи дери пропонували за пшеницю 2 класу 4050 грн/т на 
умовах СРТ-порт, що на 50–100 грн/т менше ніж тижнем раніше. Таке 
зниження пов'язане зі зміцненням гривні. 

 

Ячмінь 
Відвантаження ячменю малоактивні, контракти практично не укладаються.  

Експортні ціни — декларативні.  Вони коливаються у межах 180—185 
дол./т FOB з постачанням у січні. 

На базисі СРТ-порт низька активність експортно-орієнтованих компаніи . За 
великим рахунком, вони виходять з даного сегмента, що обумовлено відсу-
тністю попиту на зернову з боку імпортерів і низьким рівнем пропозиціи . 
Закупівельні ціни на фуражнии  ячмінь варіювалися в межах 3600—3850 
рн/т СРТ-порт (за звітнии  період). Мінімальна ціна знизилася на 50 гривень 
на тонні, завдяки зміцненню гривні. Валютні ціни на ячмінь не змінилися, 

залишившись у межах 150—158 дол./т на базисі СРТ-порт. 

Сектор тваринництва в умовах низького рівня пропо-
зиції  на ринку змушении  тримати ціни на високому 
рівні. Так, за підсумками тижня діапазон закупівельних 
цін склав 3400—4000 грн/т на умовах поставки СРТ-
підприємство залежно від регіону та обсягів партії . 

Враховуючи зниження активності експортного ринку 
надалі значних змін у ціні не очікується як на базисі 
FOB, так і на базисі СРТ-порт. 

Ринок  
зернових 

Прогноз 

На експортному ринку слід очікувати 

зниження цін за рахунок кон'юнктури 

світового ринку. Внутрішній ринок зали-

шається бути залежним від кон'юнктури 

валютного ринку. Аграрії поступово ста-

ють менш категоричні у своїх позиціях 

вичікування стабілізації цін і поступово 

активізують продажі, що дозволить 

трейдерам вільно закуповувати зерно-

ву без збільшення закупівельних цін. 

Прогноз 

У секторі тваринництва в наслідок 

зниження попиту на фуражну зерно-

ву в короткостроковій перспективі 

ціни будуть знижуватися не дивля-

чись на низький рівень пропозицій 

зерноої на ринку. Лише в поодино-

ких випадках (в умовах потреби тер-

мінової поставки) ціни попиту будуть 

озвучуватися на сформованому мак-

симальному рівні.  



Кукурудза  

Збиральна кампанія. Станом на 3 грудня в Украї ні обмолочено 96% запланованих площ під кукурудзою —  
4 млн га (4417 тис. га в 2014 році). Валовии  збір склав 22,2 млн т при середніи  врожаи ності 56,3 ц/га, що на 
3,4 ц/га менше, ніж на аналогічну дату минулого року. 

Експортний ринок України. На експортному ринку сегмент залишається наи активнішим. За звітнии  період 
морські порти Украї ни відвантажили 213 тис. т зернової . На тлі активізації  попиту з боку імпортерів ціни на 
кукурудзу украї нського походження зміцнилися всупереч тенденціям європеи ського ринку. Так, за підсумка-
ми звітного періоду ціни попиту зросли до 165—169 дол./т на базисі FOB. Разом з тим ціни пропозиції  зали-
шилися колишніми —166—169 дол./т на базисі FOB. 

Внутрішній ринок. Валютні ціни на фуражну кукурудзу на базисі СРТ-порт минулого тижня залишилися 
колишніми 145—150 дол./т. Ціни в національніи  валюті на базисі СРТ-порт на початку тижня значно просіли 
внаслідок коливань на валютному ринку, але вже до кінця тижня дещо підвищилися, хоч і повернутися на 

колишні позиції  не вдалося. Так, за підсумками звітного періоду екс-
портно-орієнтовані компанії  пропонували за кукурудзу  3450–
3550 грн/т, що на 50 грн/т менше, ніж тижнем раніше. 

Сектор переробки минулого тижня пропонував за фуражну куку-

рудзу 3350—3550 грн/т на умовах СРТ-підприємство. Підвищен-

ня закупівельних цін пов'язане з високою закупівельною актив-

ністю і відносно низьким рівнем пропозиції  на ринку. 

Прогноз 

На ринку кукурудзи на сьогоднішній день 

досить жвавий попит з боку експортно-

орієнтованих компаній, що підтримує ціни 

закупівлі на високому рівні. Але, експорт-

ні ціни продовжують знижуватися і, відпо-

відно, в короткостроковий період трейде-

ри продовжать знижувати внутрішні заку-

півельні ціни як у гривневому, так і в дола-

ровому еквіваленті. 

Сектор тваринництва в короткостроковий 

період залишатиметься стабільними, зва-

жаючи на великий попит. 

   Огляд підготовлений за матеріалами компанії «Фенікс-Агро» 
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