
Впродовж звітного періоду котирування найближчого ф’ючерсу американсь-

кої пшениці на СВОТ розвивалися в знижувальному тренді, завершивши ти-

ждень здешевленням. Учасники ринку продовжують спостерігати 

за погодними умовами, оскільки дефіцит вологи в окремих штатах 

США негативно впливає на культуру. Але, незважаючи на погодний фактор, 

перспективи виробництва зернової не викликають особливих побоювань.  

 

Після тривалої тенденції зниження експортної ціни на українську пшеницю 

(пов’язано з низьким попитом на зернову з боку імпортерів), з початку квіт-

ня ринок змінив настрої і ціни почали дещо зростати. Так, ціни пропозиції 

на пшеницю з вмістом білка 12,5% і 11,5% встановилися в межах   178–183 і 172–

174 дол./т на базисі FOB відповідно з постачанням у квітні. При цьому ціни 

попиту найчастіше фіксувалися на рівнях 176 і 171 дол./т FOB відповідно. 

 

Внутрішній ринок поводить себе різнонаправлено. Вітчизняні борошноме-

ли малоактивні, через низькі ціни на борошно, тож вони закупляють пшени-

цю малотонажними партіями. Станом на 10 квітня максимальна ціна пшени-

ці 2 класу не перевищує 4500 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. 

 

Експортно-орієнтовані компанії дещо збільшили закупівельні ціни в доларо-

вому еквіваленті, що пов’язано зі змінами Податкового кодексу. Так, середня 

ціна продовольчої 

пшениці на базисі   

СРТ-порт становить             

171 дол./т. Зростання 

закупівельної ціни 

в даному сегменті   

також пов’язане 

зі збільшенням         

активності трейдерів 

в умовах низького рів-

ня пропозиції. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(11.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 169,1 дол./т -5,7 дол./т 

Matif 175,7 дол./т +0,8 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178–183 дол./т +3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 174–177 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4300–4600 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 +1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 161–165 дол./т +3 дол./т 
Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4300 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4150 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3500–4300 грн/т - 

Ринок  
зернових  
культур 



Впродовж звітного періоду найближчий контракт кукурудзи на біржі Чикаго CBOT подорожчав. По-

годний фактор став ключовим для ринку. На Середньому Заході США опади можуть уповільнити посі-

вну кампанію кукурудзи, однак в цілому по країні погода сприятлива, і зволоження ґрунту достатнє в 

низці ключових штатів. 

Що стосується Південної Америки, то надмірні опади в Аргентині можуть уповільнити хід збиральної 

кампанії зернової. У свою чергу, перспективи виробництва кукурудзи в Бразилії стримують зростання 

цін на американському ринку. 

На українському експортному ринку зберігається тенденція зниження цін на фуражну кукурудзу. 

Такий тренд обумовлений деяким скороченням попиту імпортерів, зміцненням курсу національної 

валюти. 

На внутрішньому ринку протягом звітного періоду аграрії стримували пропозиції кукурудзи в очіку-

ванні росту закупівельних цін. Експортно-орієнтовані компанії значно збільшили закупівельні ціни на 

фоні змін в оподаткуванні. Закупівельні ціни в національній валюті коливаються відповідно до змін 

на валютному ринку. 

Так, на майданчику СРТ-порт закупівельні ціни на фуражну кукурудзу, як правило, озвучуються трей-

дерами в межах 4050—4550 грн/т, що в середньому на 50 грн/т нижче показників тижнем раніше. 

 Ціни на 
 звітну дату 

(11.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 142,6 дол./т +3,2 дол./т 

Matif 176,5 дол./т +4,2 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 160–170 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 162–166 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050–4550 грн/т -50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4350 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т - 

К 
у 
к 
у 
р 
у 
д 
з 
а 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

