
Ситуація на ринку 

 

Причорноморська  пшениця продовжує тиснути на 

світові котирування. На фоні рекордного урожаю пше-

ниці у Росії, який оцінюється у 79,8 млн тонн, перспек-

тиви великих перехідних залишків пшениці в світі зму-

шують ціни американської, європейської та причорно-

морської зернової знижуватися. Але минулого тижня 

світові експерти зійшлися на думці, що, незважаючи на 

рекордне виробництво пшениці у причорноморських 

країнах, експорт зерна може бути обмежений вна-

слідок логістичних складнощів. 

 

Експортний ринок України минулого тижня пора-

дував своєю активністю, що підтримало ціни на деякі 

зернові. Так, експортні ціни попиту та пропозиції на 

продовольчу пшеницю зросли на 1–2 дол./т — до 178–

183 дол./т FOB та 180–186 дол./т FOB відповідно з по-

ставкою у вересні-жовтні. Ціни на фуражну пшеницю 

повели себе аналогічно до продовольчої — за підсум-

ками тижня ціни попиту та пропозиції зросли на 1–2 

дол./т — до 159–165 дол./т FOB (попит) і 162-168 дол./т 

FOB (пропозиція) з поставкою у вересні-жовтні.  

 

У свою чергу, на внутрішньому ринку трейдери не 

попішають збільшували закупівельні ціни на пшеницю, 

оскільки на ринку зараз достатня кількість пропозицій. 

Так, за підсумками тижня суттєво зросла лише 

мінімальна ціна на продовольчу пшеницю — до 4900 

грн/т на базисі СРТ-порт (+250 грн). 

 

Експортний ринок кукурудзи протягом звітного 

періоду залишався стабільним. Ціни на базисі FOB на 

новий урожай лишилися без змін в області 160 дол./т з 

поставкою у жовтні. У свою чергу, ціни на урожай 2016 

дещо знизилися, що пов’язано зі зниженням попиту на 

зернову.  

 

На внутрішньому ринку ціни на пшеницю лишають-

ся в основному стабільними, але деякі переробники у 

зв’язку з недостачею пропозиції підвищили за-

купівельні ціни. Закупівельні ціни на кукурудзу навпа-

ки знизилися у зв’язку з початком збиральної кампанії 

і, відповідно, зі збільшенням пропозиції.  

08.09.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 135,5 +1,6 

Кукурудза (EuroNext) 189,8 -0,3 

Пшениця (EuroNext) 179,7 -3,3 

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

Продов. пшениця 180—186 +2 

Фуражна пшениця 162—168 +2 

Ячмінь 172—177 - 

Кукурудза 172—176 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 900—5 300 +100 

Фуражна пшениця 4 250—4 650 +50 

Ячмінь 4 700—4 950 +50 

Кукурудза 4 300—4 700 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 400—5 300 - 

Фуражна пшениця 3 900—4 500 - 

Ячмінь 4 200—4 700 - 

Кукурудза 3 900—4 750 - 

Фокус ринку 

Попит: 

помірний попит імпортерів 

Пропозиція: 

збільшення кукурудзи нового урожаю  

Відвантаження в портах: 

пшениця: 153 тис. тонн 

ячмінь: 132 тис. тонн 

кукурудза: 17 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

  кукурудза: 22 тис. га (85 тис. тонн) 

Посівна кампанія 

  пшениця: 135 тис. га (2%) 

  ячмінь:  5 тис. га 

Зернові  

https://fenix-agro.com/site/
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