
Упродовж звітного періоду котирування най-
ближчого ф'ючерсу американської пшениці 
на чиказькій біржі СВОТ розвивалися варіа-
тивно, завершивши тиждень незначним зде-
шевленням. Прогноз USDA щодо зростання 
запасів зернових у США і світі тисне на ціни. 

На біржі Euronext котирування європейської 
пшениці розвивалися також у змішаному тре-
нді. До кінця зазначеного періоду, найближ-
чий ф'ючерс дещо подешевшав. Зниження 

курсу євро і подорожчання американської зер-
нової в окремі дні тижня підтримували ціни. Однак  перспективи великих перехідних запасів і збільшен-
ня виробництва пшениці в новому сезоні продовжують негативно впливати на ціни.  

На експортному ринку України в сегменті продовольчої пшениці ціни лишаються стабільними. На сьо-
годнішній день зернова українського походження користується стабільним попитом в імпортерів. У сег-
менті фуражної пшениці минулого тижня дещо підвищився попит, але ціни при цьому не змінилися, що 
було зумовлено кон’юнктурою світового ринку. 

Внутрішній ринок поводить себе різнонаправлено. Вітчизняні виробники борошна малоактивні, через 
низькі ціни на продук-
цію. Тож вони закупо-
вують пшеницю лише 
малотонажними парті-
ями. Враховуючи дос-
татню кількість пропо-
зицій на ринку, деякі 
переробники знижува-
ли закупівельні ціни. 
Експортно-орієнтовані 
компанії дещо їх збіль-
шили, що пов’язано з 
гострою потребою в 
зерновій та можливіс-
тю збільшувати закупі-
вельні ціни за рахунок 
змін Податкового ко-
дексу. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(20.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 168,9 дол./т -0,2 дол./т 

Matif 170,4 дол./т -5,3 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178–182 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 175–177 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4400–4700 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4500 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 165–169 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 162–165 дол./т +1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4400 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4130 грн/т -10 грн/т 

Пропозиція, EXW 3500–4250 грн/т -20 грн/т 

Прогноз 

У майбутньому варто очікувати росту світової ціни на пше-

ницю на фоні росту цін на ринках сої та кукурудзи. Це може 

підтримати експортний ринок України на фоні активного 

попиту на зернову. 

На внутрішньому ринку очікується зниження максимальних 

закупівельних цін з боку переробних підприємств за раху-

нок збільшення пропозицій на ринку. Експортно-орієнтовані 

компанії при гострій потребі мають потенціал для збільшен-

ня закупівельних цін.  

Ринок  
зернових  
культур 



 Ціни на 
 звітну дату 

(20.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 149,0 дол./т +6,4 дол./т 

Matif 176,6 дол./т +0,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 167–173 дол./т +2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 164–167 дол./т +1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4600 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4300 грн/т -30 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4350 грн/т -30 грн/т 

Упродовж звітного періоду найближчий контракт кукурудзи на біржі Чикаго CBOT в основному до-
рожчав. Основною підтримкою цінам став сусідній майданчик сої. Сприяє здо-
роженню і суха та спекотна погода, що спостерігається останнім часом на 
більшій частині території Бразилії. Це погіршує перспективи виробництва 
кукурудзи в країні в поточному сезоні. 

За рахунок збільшення цін на світових майданчиках на кінець тижня, ціна 
кукурудзи українського походження також стрімко почала зростати. Так, 
ціни пропозиції на фуражну кукурудзу виросли в середньому на 1-3 долари 
на тоні і встановилися в межах 167-173 дол./т на базисі поставки FOB з поста-
чанням у квітні. При цьому ціни попиту становили 164-167 дол./т FOB, що в 
середньому на 1-2 долари на тонні вище, ніж у кінці минулого тижня. 

На внутрішньому ринку відчувається вплив сезонного фактору. Деякі агра-
рії почали активно збувати зернову і для пришвидшення процесу знизили 
максимальні відпускні ціни. Зважаючи на збільшення кількості пропозицій, 
деякі переробники за звітний період опустили закупівельні ціни. Але варто 
відзначити низький рівень попиту в даному сегменті. 

Експортно-орієнтовані компанії протягом звітного періоду поводили себе 
досить активно. Для залучення великих об’ємів деякі трейдери підвищували 
закупівельні ціни на кукурудзу.  

Прогнози 

 

В короткостроковій 

перспективі варто очі-

кувати зростання сві-

тової ціни на фоні про-

гнозованого погіршен-

ня погодних умов в 

Аргентині та Бразилії, 

яке може пошкодити 

майбутній урожай. На 

експортному ринку 

України також очіку-

ється ріст цін попиту 

та пропозиції 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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