
Фокус  
 

Попит: 

↑ високии  попит на експортному ринку 

Пропозиція: 

↑ низькии  рівень пропозиції  від виробників 

Відвантаження в портах: 

↑ пшениця: 403,9 тис. тонн 

□ ячмінь: 62,2 тис. тонн 

↑ кукурудза: 456,4 тис. тонн 

Поле: 

□ пшениця: посіяно на 5,9 млн га (95% від прогнозу)  

□ ячмінь: посіяно на 882 тис. га (86% від прогнозу)  

□ кукурудза: зібрано 24,2 млн тонн з площі 3,82 млн га (90 % від прогнозу) 
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Після стрімкого стрибка вгору, світовии  ринок зернових минулого тиж-

ня розвивався переважно в знижувальному тренді. На ціни французької  

пшениці продовжувало тиснути рекордне виробництво зернової  в світі і низька експортна активність у 

Франції . На американську кукурудзу за підсумками тижня ціни також знизилися. Основнии  тиск на ціни про-

довжували надавати підвищення курсу долара, рекордне виробництво продукції , зростання запасів і деяке 

зниження попиту на американську кукурудзу на ринку. 

Всупереч світовим тенденціям, ціни на украї нські зернові продовжували рости. За підсумками тижня на бази-

сі FOB зросли мінімальні ціни попиту та пропозиції  на 1 долар на тонні в усіх сегментах основних зернових 

культур. 

Головним чинником зростання, як і раніше, залишається активнии  попит імпортерів на зернові украї нського 

походження. Але слід зазначити, що в зв'язку з різким зниженням цін на світових маи данчиках, украї нські 

зернові стають все менш конкурентними на світовіи  арені. Ціни украї нських зернових на базисі FOB впро-

довж місяця підтримує низька активність пропозиції  на внутрішньому ринку.  

Щодо базису СРТ-порт, то у секторі основних зернових культур відзначалися різноспрямовані цінові тенден-

ції . Однак, в більшості випадків цінові зміни відбувалися в раніше сформованих діапазонах. Ключовим факто-

ром ціноутворення була закупівельна актив-

ність експортно-орієнтованих компаніи . Вар-

то відзначити, на сьогоднішніи  день пробле-

ми з логістикою продовжують істотно ускла-

днювати роботу зернового ринку і нерідко 

призводили до зривів термінів поставок. 

За матеріалами компанії 

02.12.2016 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 132,8 -4,7 

Кукурудза (EuroNext) 173,6 -2,1 

Пшениця (EuroNext) 169,8 -8,2 

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

Продов. пшениця 183–185 +1 

Фуражна пшениця 168–170 +1 

Ячмінь 158–160 +2 

Кукурудза 168–171 +1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 600–4 850 0 

Фуражна пшениця 4 350–4 600 0 

Ячмінь 4 100–4 350 0 

Кукурудза 4 400–4 650 +20 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 3 950–4 750 0 

Фуражна пшениця 3 700–4 150 0 

Ячмінь 3 350–4 000 0 

Кукурудза 3 850–4 400 0 

Ситуація на ринку 

http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/

