
Фокус  

Попит: 

високий попит на зерно на внутрішньому ринку для 

закриття укладених контрактів 

Пропозиція: 

низька активність виробників на внутрішньому ринку 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 281,1 тис. тонн 

ячмінь: 0 тис. тонн 

кукурудза: 410,8 тис. тонн 

Поле: 

завдяки сніговому покриву українські поля забезпече-
ні достатньою кількістю вологи, сходи озимих зерно-
вих отримано на площі 6,8 млн га (95% від засіяних 
площ),.                                                                                                                      

Стан сходів: 

 добрий та задовільний — 5,6 млн га (83%);  

 слабкий і зріджений — 1,2 млн га (17%); 

 не утворилися сходи—349 тис. га (5%). 

Ситуація на ринку 

Протягом всього звітного періоду на світових торгових 

майданчиках котирування зернових розвивалися різнона-

правлено. За підсумками тижня суттєвих змін не відбуло-

ся. В пшеничному сегменті тиск на ціни зробили рекордно 

високі пропозиція і запаси зернової в світі, сприятливі по-

годні умови у США, недостатня експортна активність у 

Франції, зокрема через низьку якість зернової. 

Згідно зі звітом аналітиків MARS, похолодання в Європі не 

завдало істотної шкоди посівам озимих. Однак сильні мо-

рози на тлі недостатнього снігового покриву все ж негати-

вно позначилися на посівах зернових в Угорщині, Словач-

чині, на півдні Швеції, Данії та Румунії. 

В свою чергу, український ринок продовжив інтегрувати 

зміни, що відбулися в попередньому періоді. Відпускні й 

закупівельні ціни на основні зернові за підсумками тижня 

підвищилися на 50–200 гривень на тонні. Головна причина 

підвищення цін — девальвація національної валюти, в ході 

якої виробники неохоче збувають продукцію, що поро-

джує низький рівень пропозиції, який не здатний перекри-

ти сформований попит. Слід зазначити, що протягом звіт-

ного періоду підвищувалися в основному мінімальні заку-

півельні ціни. 

 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 142,7 -2,8 

Кукурудза (EuroNext) 183,7 +2,8 

Пшениця (EuroNext) 181,8 +1,2 

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

Продов. пшениця 183—186 +1 

Фуражна пшениця 170—175 +1 

Ячмінь 160—164 +2 

Кукурудза 166—173 +1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 850—5 300 +50 

Фуражна пшениця 4 650—5 000 +50 

Ячмінь 4 200—4 475 +50 

Кукурудза 4 600—4 950 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 400—4 900 +50 

Фуражна пшениця 4 000—4 750 +100 

Ячмінь 3 500—4 000 +50 

Кукурудза 3 900—4 400 +50 

ЗЕРНОВІ 


