
Ситуація на ринку 

 

На фоні нових прогнозів світового виробництва та торгівлі 

світовий ринок пшениці за підсумками тижня значно втра-

тив в ціні. Прогнози що впливали на ціноутворення: 

· Coceral підвищили прогноз виробництва пшениці в ЄС в 

2017/18 МР до 142 млн тонн, що на 1,8 млн тонн перевищує 

попередні оцінки; 

· IKAR підвищило прогноз річного експорту російської зерно-

вої в 2017/18 МР з 34 млн тонн до 35,3 млн тонн; 

· Statistics Canada підвищили прогноз валового збору пшени-

ці в Канаді на 10% — до 29,98 млн тонн. 

 

На біржі Чикаго CBOT котирування кукурудзи розвивалися 

переважно в знижувальному тренді. Істотний тиск на ціни 

надавало зниження котирувань американських соєвих бо-

бів. При цьому зростання курсу долара США також сприяв 

зниженню котирувань. Крім того, в Бразилії спостерігалися 

сприятливі погодні умови, враховуючи, що посівна кампанія 

в країні в перший тиждень грудня була виконана на 89% за-

планованих площ. У той же час, в Аргентині відзначалася 

посушлива погода, ускладнює умови посівної, яка виконана 

на 52% запланованих посівних площ. Варто відзначити,  в 

Бразилії був знижений прогноз виробництва кукурудзи до 

89 млн тонн (-3 млн тонн), що, в свою чергу, надавало ціна-

ми підтримку.  

 

Український експортний ринок слідував світовим тенденці-

ям—ціни попиту на зернові в основному знижувалися. Екс-

портні ціни на українську пшеницю з протеїном 11,5% на 

базисі FOB глибоководні порти Чорноморського узбережжя 

практично не змінилися в порівнянні з минулим тижнем і 

склали 182–185 дол./т. Трейдери відзначають, що попит на 

пшеницю з України невисокий. 

 

В портах України відзначалися різноспрямовані цінові тен-

денції. Ключовий вплив на формування цін надавали закупі-

вельна активність трейдерів і подальша девальвація гривні. 

При цьому валютні ціни прийняли знижувальний тренд, 

який однозначно буде продовжуватися і надалі. 

 

Внутрішні переробники за звітний період підвищили закупі-

вельні ціни на основні зернові. Головною причиною зрос-

тання цін є утримання аграріїв від продажів вирощеної про-

дукції. Окремо потрібно відзначити те, що ціни на кукурудзу 

також почали зростати на фоні завершення збиральної кам-

панії та зниження пропозицій на ринку.   

08.12.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 133,9 -1,8 

Кукурудза (EuroNext) 181,6 -1,0 

Пшениця (EuroNext) 183,9 -5,5 

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

Продов. пшениця 183—190 -2 

Фуражна пшениця 176—179 -1 

Ячмінь 188—191 -0 

Кукурудза 160—163 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 400—5 550 +50 

Фуражна пшениця 5 050—5 300 +50 

Ячмінь 5 300—5 450 -0 

Кукурудза 4 600—4 800 +0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 650—5 500 +50 

Фуражна пшениця 4 150—4 950 +0 

Ячмінь 4 450—5 250 +50 

Кукурудза 3 950—4 600 +50 

Фокус ринку 

Попит: 

Зниження попиту зі сторони трейдерів 

Пропозиція: 

Низька пропозиція ячменю  

Відвантаження в портах: 

пшениця: 150,3 тис. тонн 

ячмінь: 0 тис. тонн 

кукурудза: 101,1 тис. тонн 

Поле: 

Стан озимих: 

 в хорошому і задовільному: 5,6 млн га (83%) 

 В слабкому і розрідженому: 1,2 млн га (17%) 

 Неутворили сходів: 113,6 тис. га (2%)  

 

Зернові  

https://fenix-agro.com/site/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/

