
Ситуація на ринку 

 

Світовий ринок кукурудзи продовжує знаходити-

ся у знижувальному тренді, хоча минулий тиждень за-

вершився незначним здорожчанням. Основними фак-

торами ціноутворення на Чиказькій біржі СВОТ на ку-

курудзу  залишаються: 

· хороші погодні умови в основних регіонах-

виробниках сприяють нарощуванню темпів про-

сування збирання кукурудзи в США; 

· зниження попиту на американську зернову  на ко-

ристь бразильської кукурудзи. 

 

На французькій біржі Euronext ф'ючерси на пше-

ницю за тиждень подешевшали на фоні поліпшення 

оцінок світового виробництва зернової згідно з дани-

ми IGC. 

 

На експортному ринку України відзначається висо-

ка активність, тож  зернові українського походження 

продовжують зростати в ціні. В середньому ціни на 

продовольчу пшеницю та фуражні за тиждень зросли 

на 2-4 долари на тонні. Стабільною лишається ціна на 

кукурудзу нового урожаю — 160 дол./т на базисі FOB з 

постачанням в кінці жовтня - листопаді. 

 

Враховуючи зростання цін на експортному ринку та 

низький рівень пропозиції зі сторони українських аг-

раріїв, на внутрішньому ринку експортно-орієнтовані 

компанії збільшують закупівельні ціни.  

 

Внутрішні переробники не лишаються осторонь 

тенденцій експортного ринку. До того ж, зважаючи на 

те, що аграрії сьогодні утримуються від продажів 

крупнотонажних партій, переробники вимушені підви-

щувати закупівельні ціни на зернові для стимулювання 

пропозиції сировини. Винятком лишається лише сег-

мент кукурудзи, де переробники очікують збільшення 

пропозицій нового урожаю в період збирально кам-

панії. Таким чином, ціна на кукурудзу знизилася до 

мінімального рівня — 3900–4200 грн/т, залежно від 

регіону. 

06.10.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 139,8 +0,7 

Кукурудза (EuroNext) 183,0 -1,6 

Пшениця (EuroNext) 195,3 -1 

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

Продов. пшениця 190—195 +3 

Фуражна пшениця 174—179 +3 

Ячмінь 181—187 +2 

Кукурудза 160—170 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 100—5 450 +100 

Фуражна пшениця 4 750—5 500 +150 

Ячмінь 4 900—5 250 +50 

Кукурудза 4 400—4 600 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 500—5 300 +100 

Фуражна пшениця 3 900—4 600 +100 

Ячмінь 4 250—4 850 +50 

Кукурудза 3 900—4 650 -50 

Фокус ринку 

Попит: 

помірний попит імпортерів 

Пропозиція: 

збільшення кукурудзи нового урожаю  

Відвантаження в портах: 

пшениця: 381,1 тис. тонн 

ячмінь: 125,2 тис. тонн 

кукурудза: 0 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

  кукурудза: 1,3 млн га (29%, 5,5 тис. тонн) 

Посівна кампанія 

  пшениця: 4,8 млн га (78%) 

  ячмінь:  392 тис. га (42%) 

Зернові  
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