
Пшениця  
Експортний ринок України. На тлі низького попиту, у сегменті продовольчої пшени-
ці триває просідання експортних цін. Так, за звітний період ціни знизилися на 1 долар 
на тонні. За підсумками тижня ціни пропозиції на пшеницю 12,5% варіювали у діапазоні 
194—196 дол./т на базисі FOB. Ціни попиту знизилися на 2 долари на тонні і коливали-
ся в межах 189—192 дол./т на тих же умовах. 

У сегменті фуражної пшениці ціни продовжують шукати 
рівновагу і впродовж звітного періоду залишалися на колиш-
ніх позиціях. Так, по закінченню звітного періоду ціни про-
позиції варіювали в межах 185—188 дол./т FOB з поставкою 
в грудні/січні, ціни попиту — 179—182 дол./т FOB. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт ціни на продоволь-

чу пшеницю в доларовому еквіваленті залишалися стабіль-

ними впродовж усього звітного періоду: 172—176, 169—173 

дол./т (2 і 3 класи відповідно). Впродовж тижня трейдери 

спочатку знижували ціни в національній валюті (це спричи-

нило зміцнення гривні), але вже до його кінця ціни зросли. 

Так, за підсумками звітного періоду закупівельні ціни на пше-

ницю 2 класу сягнули 3950—4100 грн/т на умовах СРТ-порт. 

Ячмінь 

На експортному ринку ячменю низька активність. Контракти практично не укладаються. За звітний період з портів України яч-
мінь не відвантажувався. 

Експортні ціни є декларативними і знаходяться в межах 180—185 дол./т FOB з постачанням в січні. 

На базисі СРТ-порт низька активність експортно-орієнтованих компаній, за великим 
рахунком вони виходять з даного сегмента. Це обумовлено відсутністю попиту на 
зернову з боку імпортерів і низьким рівнем пропозицій. Закупівельні ціни на фура-
жний ячмінь у звітний період варіювалися в межах 3600—3850 рн/т СРТ-порт. 
Тобто мінімальна ціна знизилася на 50 гривень на тонні, оскільки національна ва-
люта зміцнилася. Валютні ціни на ячмінь не змінилися, залишившись у межах 15-
0—158 дол./т на базисі СРТ-порт. 

Сектор тваринництва в умовах низького рівня пропозиції на ринку змушений три-
мати ціни на високому рівні. Так, за підсумками тижня діапазон закупівельних цін 
склав 3400–4000 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство залежно від регіону та 
обсягів партії. 

Ринок  
зернових культур 

Прогноз 

На експортному ринку, слід очікувати 

зниження цін зважаючи на кон'юнктуру 

світового ринку. Внутрішній ринок зали-

шається бути залежним від кон'юнктури 

валютного ринку. Аграрії поступово ста-

ють менш категоричні у своїх позиціях 

вичікування стабілізації цін і поступово 

активізують продажу.  

Прогноз 

У секторі тваринництва в наслідок 

зниження попиту на фуражну зерно-

ву в короткостроковій перспективі 

ціни будуть знижуватися не дивля-

чись на низький рівень пропозицій 

на ринку. Лише в поодиноких випад-

ках (в умовах потреби термінової 

поставки) ціни попиту будуть озвучу-

ватися на сформованому максима-

льному рівні.  



Кукурудза  

Збиральна кампанія. Станом на 10 грудня в Україні обмолочено 
98% запланованих площ під кукурудзою – 4,03 млн га (4570 тис. га 
в 2014 році). Валовий збір склав 22,82 млн тонн при середній вро-
жайності 56,7 ц/га, що на 3,4 ц/га менше, ніж на аналогічну дату 
минулого року. 

Експортний ринок України. На експортному ринку України 
сегмент кукурудзи залишається найактивнішим. За звітний період 
морськими портами України було відвантажено 459,6 тис. т зерно-
вої. Але, слід відзначити зниження активності імпортерів в укла-
данні контрактів в звітний період. Так, за підсумками звітного пе-
ріоду ціни попиту знизилися до 164—167 дол./т на базисі FOB, 
що на 1—2 долари на тонні менше ніж тижнем раніше. У той же 
час ціни пропозиції залишилися колишніми – 167—169 дол./т на 
базисі FOB. 

Внутрішній ринок. Валютні ціни на фуражну кукурудзу на бази-
сі СРТ-порт другий тиждень поспіль залишилися стабільними 
145—150 дол./т. Ціни в національній валюті на базисі СРТ-порт 
за підсумками звітного періоду залишилися в колишньому діапа-
зоні — 3450—3550 грн/т. 

Сектор переробки минулого тижня 

пропонував за фуражну кукурудзу 

3350—3550 грн/т на умовах СРТ-

підприємство, що повністю відпові-

дає цінам тижнем раніше. 

Прогноз 

Високий попит на кукурудзу з боку експортно-

орієнтованих компаній залишається на високому рів-

ні. Враховуючи великі відвантаження зернової та пе-

реддень новорічних свят ми очікуємо підвищення ак-

тивності закупівельної діяльності в даному сегменті. 

На тлі низької пропозиції, яка склалася в умовах вола-

тильності валютного ринку трейдери будуть змушені 

підвищувати закупівельні ціни в національній валюті. 

Закупівельні ціни в доларовому еквіваленті залишать-

ся на колишньому рівні на тлі ослаблення експортного 

ринку.  

   Огляд підготовлений за матеріалами компанії «Фенікс-Агро» 
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