
Фокус  

Попит: 

активний попит на зовнішньому ринку 

високий попит на кукурудзу на внутрішньому ринку 

Пропозиція: 

збільшення пропозиції кукурудзи на внутрішньому рин-

ку 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 268,1 тис. тонн 

ячмінь: 59,6 тис. тонн 

кукурудза: 1251,8 тис. тонн 

Поле: 

Посівна кампанія 

 пшениця яра: 155 тис. га (86% від прогнозу); 

 ячмінь ярий : 1508 тис. га (92%  від прогнозу); 

 овес: 192  тис. га (93% від прогнозу); 

 горох: 372 тис. га (113% від прогнозу); 

 кукурудза: 341 тис. га (8% від прогнозу). 

 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

Ситуація на ринку 

За результатами звітного тижня котирування пшениці зросли 

на всіх головних торгових майданчиках. Для ринку США підт-

римуючим фактором стало відставання посівної кампанії, порі-

вняно з минулим роком: вона виконана на 5%. На ту ж дату у 

2016 році було засіяно 11%. Європейський ринок підтримува-

ли: зниження прогнозу кінцевих запасів зернової у Франції в 

поточному сезоні, несприятлива погода у більшій частині За-

хідної Європи. Окремим вагомим фактором стала доля Туре-

цького імпорту — Франція розраховує перекрити потребу Ту-

реччини в пшениці на фоні торгових протиріч з Росією. 

Щодо сегменту кукурудзи, то там спостерігається висхідний 

тренд, який протягом звітного періоду був підтриманий затри-

мкою посівної кампанії у США. Хоча, на ринок продовжує тис-

нути  важкий світовий баланс та прогноз великого урожаю в 

Аргентині та Бразилії. 

Експортний ринок України. Поки ціни попиту та пропозиції 

лишаються стабільними. Активність експортного ринку пше-

ниці лишається стабільною. При цьому, на внутрішньому рин-

ку в деяких випадках спостерігається зниження закупівельних 

цін. Це пояснюється активним збутом зернової аграріями, які 

проводять посівну кампанію і потребують обігових коштів. 

Варто звернути увагу, за результатами звітного періоду з ук-

раїнських морських портів було відвантажено 1251 тис. тонн 

кукурудзи, що є рекордом. За рахунок такого активного експо-

рту бачимо підвищення закупівельних цін на внутрішньому 

ринку.  

14.04.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 146,1 +4,6 

Кукурудза (EuroNext) 183,3 +2,8 

Пшениця (EuroNext) 175,9 +1,8 

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

Продов. пшениця 186—192 - 

Фуражна пшениця 175—178 - 

Ячмінь 168—170 -1 

Кукурудза 168—173 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 150—5 350 - 

Фуражна пшениця 4 800—5 150 -50 

Ячмінь 4 550—4 770 - 

Кукурудза 4 800—5 070 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 600—5 400 -50 

Фуражна пшениця 4 000—4 700 - 

Ячмінь 3 750—4 700 - 

Кукурудза 3 750—4 400 - 

ЗЕРНОВІ 

Зернові  

https://fenix-agro.com/site/
https://fenix-agro.com/site/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/

