
Котирування пшениці на головних світових торгових май-

данчиках протягом звітного тижня були досить волатиль-

ними, завершивши тиждень ростом. На французькій біржі 

Euronext увага операторів ринку була прикута до якості 

майбутнього урожаю, яка має загрозу до погіршення через 

дощі, які пройшли у Франції та Німеччині. 

За даними FranceAgriMer, 

якість озимої м'якої пшени-

ці у Франції продовжує по-

гіршуватися. Так, станом на 

1 серпня частка м'якої зер-

нової в відмінному і хоро-

шому стані знизилася до 

35% проти 40% тижнем ра-

ніше і 77% на аналогічну 

дату в 2015 році. При цьому 

було обмолочено 62% площ 

під зерновою в порівнянні з 

41% минулого тижня і 82% 

на аналогічну дату роком 

раніше. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(16.08) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 152,9 дол./т +3,1 дол./т 

Matif 185,5 дол./т +1,6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 167–171 дол./т +4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 164–169 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050–4300 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4350 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3650–4500 грн/т +50 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 159–163 дол./т +4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 157–161 дол./т +4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3950–4150 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3000–3750 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3250–4000 грн/т - 

Ринок   
зернових   
культур 

На експортному ринку України в даному сегменті відзначається активний попит з боку імпортерів. 

Тож, зважаючи на цей фактор, який до того ж підтримується ситуацією на світовому ринку, ціни на 

пшеницю українського походження за результатами звітного періоду значно зросли. 

Що стосується внутрішнього ринку, то варто відзначити що з боку переробних підприємств відзна-

чається низький попит. Тож, закупівельні ціни впродовж звітного тижня не переглядалися. 

На відміну від переробників, експортно-орієнтовані компанії активно скуповують зернову, тож в умо-

вах недостатньої пропозиції на ринку, їм доводиться підвищувати закупівельні ціни. 



У Франції ціни на ячмінь за підсумками звітного періоду 

зросли на 4 долари на тонні. Приводом для зростання вар-

тості зернової стало погіршення її стану на полі та затримка 

збиральної кампанії. У Франції станом на 1 серпня по ярому 

ячменю вона виконана на 47% проти 13% тижнем раніше і 

87% на аналогічну дату в 2015 року. Стан зернової продов-

жує погіршуватися, в хорошому і відмінному стані знахо-

диться лише 48%. 

Водночас, в Україні експортні ціни попиту/пропозиції на 

фуражний ячмінь зросли не лише під впливом кон’юнктури 

світового ринку, а й під впливом активного попиту з боку  

імпортерів. 

На внутрішньому ринку відчувається дефіцит пропозицій 

— аграрії намагаються утримуватися від продажів і очіку-

ють, що ціни будуть ще зростати. Тож, експортно-

орієнтовані компанії, які активно вивозять зернову закор-

дон, вимушені збільшувати закупівельні ціни. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(16.08) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) - - 

Фуражнии  ячмінь (Франція) - - 

Украї на FOB (пропозиція) 154-156 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3750–3950 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3000–3550 грн/т - 

Пропозиція, EXW 2800–3500 грн/т - 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

Сприятлива погода та зни-

ження котирувань нафти 

призвели до зниження цін  

кукурудзи на біржі Чикаго 

CBOT. За інформацією екс-

пертів USDA, станом на 31 

липня 76% культури пере-

бували в доброму та від-

мінному стані, що відпові-

дає показнику тижнем ра-

ніше, проти 70% у минуло-

му році. 

Щодо експортного ринку України, то варто відзначити, що на ринку відчувається дефіцит пропо-

зиції кукурудзи врожаю 2015 року. Ціни попиту та пропозиції вже третій тиждень поспіль не зміню-

ються і, як правило, мають декларативний характер. При цьому мінімальні ціни пропозиції на куку-

рудзу нового врожаю дещо зросли і варіювали в межах 170–174 дол./т на базисі FOB, з постачанням в 

жовтні-листопаді. 

Зважаючи на дефіцит пропозиції фуражної кукурудзи старого врожаю та низьку активність експорт-

но-орієнтованих компаній ціни на базисі СРТ-порт були переважно декларативними і варіювали в 

межах 4550–5100 грн/т. 

Внутрішні переробники практично не переглядали закупівельні ціни на кукурудзу протягом звітного 

періоду. Так, вони знаходяться в діапазоні 4000–5100 грн/т з урахуванням вартості доставки. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(16.08) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 127,6 дол./т -4,1 дол./т 

Matif 188,2 дол./т +1,2 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 197–200 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 190–195 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4550–5100 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 4000–5100 грн/т - 

Пропозиція, EXW 4100–5200 грн/т - 

http://phoenix-agro.com.ua/analytics/
http://phoenix-agro.com.ua/analytics/

