
Ціни на пшеницю на головних світових майданчиках протягом усього звітного періоду збільшувалися. 

На чиказькій біржі СВОТ головним фактором стала низька активність імпортерів, що пов’язано зі зни-

женням конкурентоспроможності американської пшениці на фоні росту курсу долара. Проте, на ціни 

продовжує тиснути висока пропозиція зернової на світовому ринку і сприятлива погода в США. На 

біржі Euronextосновним фактором формування цін залишаються високі перспективи виробництва зер-

нової в новому сезоні в Європі і чорноморських країнах. Проте, зростання експорту продукції з Франції 

стимулює зростання цін. 

На експортному ринку України на фоні низького попиту на зернову українського походження ціни 

на пшеницю дещо знизилися. За підсумками тижня ціни в середньому втратили 1 долар на тонні. Екс-

портні ціни попиту/пропозиції на фуражну пшеницю нового врожаю не змінювалися і залишилися на 

рівнях 165–170 дол./т FOB (поставка в липні-серпні) і 168–173 дол./т FOB (поставка у вересні-жовтні). 

Відповідно до експортного ринку на базисі СРТ-порт трейдери вважали правильним знизити закупіве-

льні ціни в середньому на 100 грн/тонна. 

Внутрішній ринок по-

водив себе різнонаправ-

лено. Аграрії не бажали 

знижувати відпускні ці-

ни на зернову і лишали-

ся малоактивними в то-

ргівельній діяльності, 

до речі так, як і переро-

бники. Лише деякі з 

них, які потребували 

термінового поповнен-

ня запасів, озвучували 

максимальні поперед-

ньо встановлені ціни. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(30.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 176,9 дол./т +5,1 дол./т 

Matif 186,7 дол./т +3,4 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 184–1887дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 180–183 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4400–4750 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4700 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4900 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 172–176 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 168–171 дол./т -1 дол./т 
Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4550 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4400 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т - 

Ринок   
зернових  
культур 



На європейському ринку протягом 

звітного періоду ціни на фуражний 

ячмінь підвищувалися. Ціни підт-

римала зальна тенденція зростання 

цін фуражних зернових на світовій 

арені. 

У той же час експортна ціна на яч-

мінь українського походження де-

що знизилася. Основним фактором 

для зниження ціни старого урожаю стала відсутність попиту на цю зернову. Що стосується цін ново-

го урожаю ячменю, то на сьогоднішній день вони лишаються стабільними і коливаються в межах 154

–157 дол./т на базисі FOB з постачанням у липні-серпні. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії почали контрактувати новий урожай зер-

нової. В основному ціни коливаються 142–148 дол./т, СРТ-порт. 

Протягом звітного періоду переробні підприємства не переглядали закупівельні ціни і закуповували 

зернову за цінами, які коливаються в межах 3500–3900 грн/т (на умовах поставки СРТ-

підприємство). Сільгоспвиробники на фоні низького попиту на зернову відпускні ціни практично 

не змінювали. На ринку відмічалася достатня кількість пропозицій. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(30.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 140,5 дол./т +0,6 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 163,5 дол./т +8,5 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 164–168 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит)  - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3800–4050 грн/т -200 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3550–3900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4100 грн/т - 



Ціна кукурудзи на біржі Чикаго CBOT, в основному, підвищувалася протягом тижня і за підсумками 

звітного періоду зберегла цю тенденцію. Ключовими факторами формування цін є підвищення експо-

ртної активності США і погіршення перспектив урожаю кукурудзи в Бразилії. На ціну впливає: 

зростання курсу долара, 

здешевлення нафти, 

хороше просування посівної кампанії у США. 

 

На європейській біржі Euronext котирування кукурудзи роз-

вивалися виключно в підвищувальному тренді, і за тиждень 

додали 5 євро на тонні. Основну підтримку цінам зробило 

відновлення попиту на зернову в кінці поточного сезону. 

Варто відзначити відвантаження                 40 і 52,5 тис. тонн 

кукурудзи в Єгипет і Південну Корею відповідно. 

На відміну від кукурудзи європейського походження ціни 

української на базисі FOB залишалися стабільними протя-

гом всього періоду, додавши лише 1 долар на тонні. 

Більшість експортно-орієнтованих компаній на внутріш-

ньому ринку через необхідність термінового залучення ве-

ликотоннажних партій фуражної кукурудзи для виконання 

контрактних зобов'язань підвищували закупівельні ціни в 

середньому на 100-300 грн/т — до 4850–5100 грн/т на базисі 

СРТ-порт. 

Вслід за портом, вітчизняні переробники також були виму-

шені збільшувати закупівельні ціни. 

Сільгоспвиробники збільшували відпускні ціни на 50–200 

грн/т — до 3900–5000 грн/т EXW. Відзначимо, що така ситу-

ація була зумовлена високим попитом покупців на зерно. 

Разом з тим, деякі аграрії стримували продажу кукурудзи, 

чекаючи вищих цін попиту в перспективі. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(30.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 162,4 дол./т +7,1 дол./т 

Matif 191,4 дол./т +5 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 189–195 дол./т + дол./т 

Украї на FOB (попит) 182–188 дол./т +1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4700–5100 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3750–4650 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3900–5000 грн/т +100 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 
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