
Упродовж звітного періоду, котирування найближчого ф'ючерсу американської пшениці на біржі СВОТ 

демонстрували ріст. Ціни підтримало нарощення експорту пшениці зі США. Крім того, зміцнення цін на 

майданчиках сої та кукурудзи також сприяло підвищенню котирувань зернової. Щодо погоди, то опади 

на рівнинах США стали «палицею на два кінці»: з одного боку — послабили дефіцит вологи, а з іншого — 

можуть негативно впливати на озиму пшеницю. 

На біржі Euronext котирування європейської зернової розвивалися в змішаному тренді. Якщо з початку 

тижня ціни росли на фоні подорожчання на американській біржі, то вже ближче до його завершення —  

опинилися під впливом незначних обсягів експорту європейської пшениці. Так, за підсумками тижня, ці-

ни зернової з ЄС опинилися нижче результатів попереднього тижня. 

Експортний ринок України протягом звітного періоду наслідував настрої американського ринку. Ціни 

попиту/пропозиції на продовольчу пшеницю (з вмістом білка 12,5% і 11,5% на базисі FOB) зросли в серед-

ньому на 4–6 дол./т. Сегмент фуражної пшениці був стриманішим і українське зерно подорожчало лише 

на 2 долари на тонні. Варто зазначити, що активність експортного ринку залишається стабільно помір-

ною. 

На базисі СРТ-порт зберігається зростання цін на зерно. Низка трейдерів, які раніше озвучували середні 

ціни попиту на пшеницю. 

Така ситуація була зумовле-

на необхідністю експорте-

рів у терміновому залученні 

великотоннажних партій 

зерна на ринок. 

Внутрішній ринок пово-

дить себе різнонаправлено. 

Вітчизняні виробники бо-

рошна малоактивні, через 

низькі ціни на борошно, 

тож закупи пшениці ними 

здійснюються лише малото-

нажними партіями. Аграрії, 

в свою чергу, намагаються 

стримувати зерно вважаю-

чи, що в подальшому заку-

півельні ціни будуть рости. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(26.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 171,6 дол./т +2,7 дол./т 

Matif 170,1 дол./т -0,3 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 183–188 дол./т +5 дол./т 

Украї на FOB (попит) 179–182 дол./т +4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4400–4800 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4500 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 167–171 дол./т +2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 163–166 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050–4450 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4130 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3500–4250 грн/т - 

Ринок  
зернових  
культур 



 Ціни на 
 звітну дату 

(26.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 146,3 дол./т -2,7 дол./т 

Matif 176,6 дол./т +3,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 172–180 дол./т +6 дол./т 

Украї на FOB (попит) 168–173 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4800 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4300 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4350 грн/т - 

Упродовж тижня, найближчий контракт кукурудзи на біржі CBOT переважно до-

рожчав. Але за підсумками цього періоду ціна на зернову знизилася. На початку 

тижня ціни підтримували високі показники експорту продукції зі США і скасуван-

ня мита на імпорт кукурудзи до Бразилії при можливому зниженню виробництва 

зернових у країні внаслідок посухи. 

У Південній Америці продовжують спостерігатися несприятливі погодні умови. 

Надмірні дощі в Аргентині перешкоджають збору зернової. Посуха в Бразилії нега-

тивно позначається на посівах кукурудзи. 

На європейській біржі Euronext котирування європейської кукурудзи протягом 

тижня розвивалися, в основному, в підвищувальному тренді. Загалом активність 

європейського ринку була низькою. Основною підтримкою цін стала висхідна ди-

наміка на американському ринку кукурудзи. Погодні умови залишаються сприят-

ливими для сівби зернових у Європі. 

Кукурудза українського походження на світовій арені протягом звітного тижня 

додала в ціні 4–6 долари на тонні — до 168–173 дол./т на базисі FOB, відповідно, з 

постачанням у квітні-травні. Українські експортери користуючись динамікою сві-

тового ринку намагалися підвищити ціни пропозиції. Варто зауважити, що деякі 

експортери озвучували ціни пропозиції на рівні 183 дол./т FOB, однак вони — не-

конкурентоспроможні. 

На базисі СРТ-порт зберігається зростання цін на зерно. Так, ряд трейдерів, які 

раніше озвучували середні ціни попиту на пшеницю, підвищували їх приблизно на 

50–200 грн/т — до максимальних і наближених до них. Така ситуація була обумов-

лена необхідністю експортерів у терміновому залученні великотоннажних партій 

зерна на ринок. 

Переробні підприємства зважаючи на зростання закупівельних цін в експортно-

орієнтованому сегменті також підвищували закупівельні ціни не дивлячися на се-

зонний фактор та збільшення пропозиції на ринку. 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 
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