
Зернові культури 

На підсумками звітного тижня на французькій біржі Euronext котирування пшениці склали 159 

євро/т, що перевищує показники попереднього тижня (157,25 євро/т), хоча в доларовому еквівале-

нті французька зернова втратила майже долар–0,9 дол./т. Зрозуміло, підтримку цінам надавало 

зниження курсу євро до долара США. Крім того, Саудівська Аравія закупила велику партію пшени-

ці походженням з Аргентини та ЄС. В світових масштабах ціна на пшеницю опинилася під впливом 

лютневого звіту USDA , де прогноз світового експорту пшениці в 

2017/18 МР збільшено до 183,6 (+0,7) млн тонн, переважно за ра-

хунок Аргентини — до 13,7 (+0,7) млн тонн і Канади — до 22,5 

(+0,5) млн тонн, тоді як для США цей показник був знижений до 

25 (-1) млн тонн. 

 

На біржі Чикаго CBOT ф'ючерси кукурудзи після зниження в 

першій половині звітного періоду розвивалися в підвищувально-

му тренді і до кінця тижня склали 142,5 дол./т, що незначно пе-

ревищує показник попереднього звітного періоду (142,3 дол./т). 

Відзначимо, що в Південній Америці, як і раніше, спостерігалися 

посушливі погодні умови, що може негативно позначитися на 

розвитку посівів кукурудзи. В Аргентині несприятливі погодні 

умови сприяли тому, що аналітики USDA знизили прогноз   ви-

робництва кукурудзи в країні в 2017/18 МР до 39 (42) млн тонн. 

Це, в свою чергу, призвело до того, що експерти понизили і про-

гноз світового виробництва кукурудзи в поточному році — до 

1,041 млрд тонн. 

 

На експортному ринку України протягом першої половини ти-

жня в секторі основних зернових культур зберігалася підвищу-

вальна цінова тенденція, зумовлена зростанням котирувань на світових майданчиках і досить ви-

соким попитом імпортерів на українське зерно на фоні поступового скорочення його запасів. При 

цьому в кінці звітного періоду в секторі фуражного ячменю намітився знижувальний ціновий 

тренд, викликаний зменшенням інтересу імпортерів до закупівель даної культури. 

 

На портовому майданчику ключовими факторами ціноутворення виступали закупівельна актив-

ність трейдерів, ситуація на зовнішньому ринку і подальше зміцнення курсу гривні по відношенню 

до долара США. У секторах фуражної кукурудзи і ячменю домінував підвищувальний ціновий 

тренд, однак в кінці тижня ціни на дані культури також істотно знизилися. 

 

Внутрішні переробники, потребуючи сировину в умовах конкуренції з експортно-орієнтованими 

компаніями були вимушені збільшувати закупівельні ціни. Аграрії, відзначаючи активний попит та 

зростання закупівельних цін, продовжують реалізовувати зерно малими партіями. 

Фокус ринку 
валютний ринок: 
   ↓ укріплення гривні 
попит: 

↑ конкуренція за обмежену пропозицію 
↑ зростання цін на експортному ринку 

пропозиція: 

↑ недостатня пропозиція всіх 

зернових 

відвантаження в портах: 
↓пшениця: 65,3 тис. тонн 
↓ ячмінь: 0 тис. тонн 
↑ кукурудза: 260,3 тис. тонн 

поле: 

□ Стан озимих: 

 в хорошому і задовільному: 6,249 млн 
га (86,4%) 

 в слабкому і розрідженому: 987,3 тис. 

га (13,6%) 



Зернові культури 

Ціни 

09.02.18 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 142,5 +0,3 

Кукурудза (EuroNext) 189,1 -0,5 

Пшениця (EuroNext) 194,9 -0,9 

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

Продовольча пшениця 194–198 +1 

Фуражна пшениця 185–192 +0 

Ячмінь 191–196 +0 

Кукурудза 177–182 +1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 5 600–5 900 -100 

Фуражна пшениця 5 350–5 700 -100 

Ячмінь 5 500–5 750 +0 

Кукурудза 5 150–5 400 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 4 800–5 800 +0 

Фуражна пшениця 4 300–5 550 -50 

Ячмінь 4 800–5 500 -50 

Кукурудза 4 200–5 350 +50 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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