
Зернові культури 

За підсумками звітного тижня котирування зернових на головних торгівельних майданчиках, в ос-

новному, перебували в зростаючому тренді. Чиказька біржа СВОТ перебувала під впливом оновле-

ного прогнозу IGC, в якому аналітики знизили прогноз світового виробництва пшениці в 2018/19 

МР до 739 (-2) млн тонн. На європейський ринок вплинуло зниження курсу євро до долара США, 

що сприяє підвищенню конкурентоспроможності європейської зернової на світовому ринку.   

 

На експортному ринку України після практично тритижневого 

зростання ціни на фуражну кукурудзу почали знижуватися. Зни-

жувальний тренд був обумовлений кон'юнктурою світового рин-

ку внаслідок нарощування темпів сівби даної культури в ключо-

вих регіонах. Так, на кінець тижня пропозиції зернової з постав-

кою в травні в основному надходили за цінами в діапазоні 202–

206 дол./т FOB, при цьому ціни попиту встановилися в області 

195 дол./т FOB. Ціни пропозиції на кукурудзу майбутнього вро-

жаю часто озвучувалися в межах 188–191 дол./т FOB з постачан-

ням в листопаді проти 192–194 дол./т FOB тижнем раніше. Що 

стосується пшениці та ячменю — ціни попиту та пропозиції не 

змінювалися впродовж звітного періоду.  

 

На портовому майданчику ключовими факторами ціноутво-

рення виступали закупівельна активність трейдерів та ситуація 

на зовнішньому ринку. Варто відзначити, за підсумками тижня 

закупівельні ціни на зернові консолідувалися за рахунок підви-

щення мінімальних цін.  

 

Внутрішні переробники, що терміново потребують сировину в 

умовах  недостатньо активного надходження пропозицій великотоннажних партій зернових від 

сільгоспвиробників змушені були підвищувати закупівельні ціни на 50 грн/т. В цілому ж ринок ли-

шається стабільним. Але, на майбутнє оператори ринку прогнозують зростання закупівельних цін 

через недостатню кількість пропозицій на ринку. 

Фокус ринку 
попит: 
  конкуренція за обмежену пропозицію 
  зниження цін на експортному ринку 

кукурудзи 
пропозиція: 

 недостатня пропозиція всіх 

зернових 

відвантаження в портах: 
пшениця: 143,9 тис. тонн 
ячмінь: 10,8 тис. тонн 
кукурудза: 300,8 тис. тонн 

поле: 

□ Посівна кампанія: 

 Пшениця: 158 тис. га (90% від прогнозу) 

 Ячмінь: 1,5 млн га (92% від прогнозу) 

 Кукурудза: 3,3 млн га (72% від прогнозу) 



Зернові культури 

Ціни 

04.05.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 156,9 +5,6 

Кукурудза (EuroNext) 199,7 -1,4 

Пшениця (EuroNext) 202, 7 +1,1 

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

Продовольча пшениця 206-213 +0 

Фуражна пшениця 202-205 +0 

Ячмінь 213-220 +0 

Кукурудза 201-208 -4 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 5 800–6 000 +0 

Фуражна пшениця 5 700–5 850 +0 

Ячмінь 5 850–6 000 +0 

Кукурудза 5 850–6 000 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 5 200–5 950 +0 

Фуражна пшениця 4 700–5 700 +50 

Ячмінь 4 800–5 750 +0 

Кукурудза 4 500–5 700 +50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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