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Світовий ринок. Впродовж минулого тижня на світовому ринку пшениці спостерігалися різноспрямова-

ні тенденції. На його початку, основний вплив на європейський ринок цієї зернової чинили рекордне виро-

бництво пшениці в ЄС і сприятливі погодні умови для дозрівання врожаю. Але, наприкінці робочого тижня 

пшениця «наслідувала» ринок кукурудзи та сої, де ціни пішли вгору, як наслідок «бразильського фактору». 

Підтримували європейський ринок пшениці і темпи експорту зернової. 

Експортний ринок України. У сегменті продовольчої пшениці за звітний період ціни попиту/

пропозиції залишалися стабільними і варіювали у таких діапазонах: попит — 189—192 дол./т, пропозиція — 

194—196 дол./т на базисі FOB (пшениця 12,5%). 

У свою чергу, на тлі кон'юнктури світового рин-

ку, ціни на українську фуражну пшеницю де-

що підвищилися в кінці робочого тижня. Так, 

по закінченню звітного періоду на базисі пос-

тавки FOB ціни попиту сягнули 180—185 дол./

т, що на 1—3 долара на тонні більше ніж тиж-

нем раніше. Ціни пропозиції варіювали в ме-

жах 183—187 дол./т FOB з поставкою в грудні/

січні. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт ціни 

на зернову активно реагували на зміни на ва-

лютному ринку. Відповідно на початку звітно-

го періоду закупівельні ціни підвищилися, а 

після зміцнення національної валюти повер-

нулися практично на колишні позиції. Так, 

звітний період закінчився з наступними ре-

зультатами: 2 клас — 3900—4050 грн/т (СРТ-

порт); фураж — 3500—3800 грн/т (СРТ-порт). 

Прогноз 

 

На сьогоднішній день світовий ринок знаходиться 

під впливом сприятливих погодних умов у ЄС. Однак, 

високі температури, які спостерігаються в даний 

момент, не дають озимій пшениці досягти необхідно-

го рівня морозостійкості, що викликає на ринку по-

боювання щодо майбутнього врожаю зернової і 

стримує зниження цін на неї. Даний фактор буде під-

тримувати ціни і на пшеницю українського похо-

дження. 

Але, дивлячися у майбутнє слід враховувати розви-

ток російського ринку, де ціни на зерно після нестій-

кої рівноваги пішли вниз, що робить її привабливі-

шою на світовій арені. Також, можливість анулювати 

експортні мита у Росії стає все вірогіднішою.  

 

Просідаючий ринок нафти стимулює російський уряд 

шукати нові сегменти експорту. Таким чином, наро-

щування експорту зерна Росією може означати ли-

ше посилення конкуренції в регіоні. Збільшення об-

сягів виходу зерна, у свою чергу, спричинить зни-

ження цін на світовому ринку, а для України, як од-

ного з найбільших гравців, така тенденція може ма-

ти негативні наслідки.  

Пшениця 



Ячмінь 

На експортному ринку ячменю низька активність. Кон-

тракти практично не укладаються. Згідно з оцінками       

АА «АПК–Інформ» за звітний період з портів України яч-

мінь не відвантажувався. 

Експортні ціни декларативні і коливаються в межах 180—

183 дол./т FOB з постачанням у січні. 

На базисі СРТ-порт низька активність експортно-

орієнтованих компаній. За великим рахунком, вони вихо-

дять з цього сегмента, що обумовлено відсутністю попиту 

на зернову з боку імпортерів і низькою світовою ціною, яка 

не збігається з бажаннями українських аграріїв. Відповідно закупівельну діяльність проводять лише пооди-

нокі компанії. 

За підсумками звітного періоду закупівельні ціни на базисі СРТ-порт знизилися на 100 гривень на тонні 

(проти попереднього тижня) і варіювали в межах 3500—3750 грн/т. Валютні ціни на ячмінь не змінилися, 

залишившись на позначці 155 дол./т на базисі СРТ-порт. 

Сектор тваринництва за звітний період пропонував за ячмінь 3500—3800 грн/т на умовах поставки СРТ-

підприємство. Ціни залишаються високими за рахунок низької пропозиції на ринку. Фермери неактивно 

збувають зернову, продаючи лише малотоннажні партії. У звітний період фермери, які потребували попов-

нення оборотних коштів, пропонували зернову за цінами 3200—3750 грн/т на умовах EXW. Але слід зазна-

чити, що більшість виробників залишаються в позиції вичікування підвищення закупівельних цін. 

Прогноз 

 

Враховуючи зниження активності експорт-

ного ринку, значних змін у ціні не очікуєть-

ся як на базисі FOB, так і на базисі СРТ-

порт. 

Ціни пропозиції та попит на фуражну зерно-

ву просідають на внутрішньому ринку. Так, 

у секторі тваринництва в короткостроковій 

перспективі ціни будуть знижуватися не ди-

влячись на низький рівень пропозицій. Ли-

ше в поодиноких випадках (за умови потре-

би термінової поставки великотоннажних 

партій), ціни попиту будуть озвучуватися на 

сформованому максимальному рівні. 



Кукурудза 

Збиральна кампанія. Станом на 17 грудня в Україні об-

молочено 99,5% запланованих площ під кукурудзою — 4,07 

млн га (проти 4,59 млн га в 2014 році). Валовий збір склав 

23,23 млн тонн при середній врожайності 57,1 ц/га, що на 

3,3 ц/га менше, ніж на аналогічну дату минулого року. 

Найвища врожайність кукурудзи в Сумській (7,59 т/га), 

Черкаській (7,37 т/га), Полтавській (7,2 т/га) та Херсонсь-

кій (7,1 т/га) областях. 

Світовий ринок. За підсумками звітного періоду на чика-

зькій біржі CBOT котирування американської кукурудзи 

дещо підвищилися. Основну підтримку цінам надала посу-

шлива погода, яка спостерігається на більшості територій 

Бразилії. Але слід зазначити, що на ринок наразі «тисне» 

зниження цін на нафту, а також темпи сівби кукурудзи в 

Аргентині, де їй сприяє погода. 

Експортний ринок України. Відвантаження кукурудзи 

морськими портами України залишаються стабільними. 

Впродовж звітного періоду було відвантажено 321 тис. т 

зернової. Що стосується цінової кон'юнктури сегмента, то 

варто зазначити стабільність, всупереч світовим коливанням. 

Можливо, цей факт пов'язаний переважно із затишшям на ринку в період зниження активності імпортерів 

перед новорічними святами. Так, за підсумками звітного періоду, ціни попиту варіювали в межах 163—167 

дол./т на базисі FOB. Ціни пропозиції також залишилися колишніми — 166—169 дол./т на базисі FOB. 

Внутрішній ринок. Валютні ціни на фуражну кукурудзу на базисі СРТ-порт третій тиждень поспіль зали-

шаються колишніми 145—150 дол./т. Ціни в національній валюті на базисі СРТ-порт впродовж звітного пері-

оду чітко інтегрували коливання валютного ринку. За підсумками робочого тижня, закупівельні ціни зали-

шилися в колишньому діапазоні — 3450—3580 грн/т на умовах поставки СРТ-порт. 

 

Сектор переробки минулого тижня пропонував за фуражну кукурудзу 3350—3550 грн/т на умовах СРТ-

підприємство, що повністю відповідає цінам тижнем раніше.  

Прогноз 

 

Світова ціна залишається під тиском бра-

зильського фактора і ринку нафти. Переду-

мов стабілізації цін на нафту на сьогодніш-

ній день ми не спостерігаємо, що продов-

жить тиснути на ринок кукурудзи. Але, ціни 

ще не повністю інтегрували побоювання 

за врожай через посушливу погоду в Бра-

зилії, відповідно, надалі зростання світової 

ціни може продовжитися. 

В ціноутворенні кукурудзи на внутрішньо-

му ринку головним чинником у коротко-

строковому періоді залишиться коливання 

валютного ринку. Оскільки експортний 

ринок залишається стабільним закупівель-

ні ціни на базисі СРТ-порт будуть змінюва-

тися слідом за курсом національної валю-

ти. Але, слід враховувати зниження попиту 

на базисі СРТ-порт, що пов'язано з сфор-

мованими трейдерами необхідними запа-

сами зернової. Даний фактор може впли-

нути в бік зниження закупівельних цін. Та-

кож на ринок тисне активність пропозиції, 

оскільки аграрії почали більш активно збу-

вати зернову напередодні новорічних свят 

і необхідності в оборотних коштах. 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
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