
Пшениця 

Упродовж звітного періоду на Чиказькій біржі СВОТ котирування пшениці 

знижувалися. Причинами падіння ціни стали високий рівень пропозиції пше-

ниці на світовому ринку (при низькому попиті на американську зернову) та 

перспектива високого виробництва зернової нового врожаю.  

 

На біржі Euronext котирування європейської пшениці розвивалися в змішано-

му тренді. До кінця звітного періоду європейська пшениця значно подешев-

шала. Тиск на ціни продовжують надавати низькі темпи експорту зернової і 

зростання її запасів у Франції до максимального, за останні 17 років, рівня.  

 

На фоні кон’юнктури світово-

го ринку та жорсткої конку-

ренції з аргентинською пше-

ницею, зернова українського 

походження на світовій арені 

продовжує втрачати позиції в 

ціні. Низький попит імпорте-

рів на українську пшеницю 

також спричиняє зниження 

цін попиту на продовольчу 

зернову з умістом білка 12,5% 

і 11,5% в середньому на              

1-3 дол./т - до 172-177 і 170-173 

дол./т FOB відповідно.  

 

У секторі фуражної пшениці 

ціни попиту/пропозиції та-

кож незначно знизилися і 

зафіксувалися на рівні 165–169 дол./т FOB.  

 

 Ціни на 
 звітну дату 

(27.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 162,9 дол./т -6,7 дол./т 

Matif 160,4 дол./т -8,6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178 – 182 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 172 – 177 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4350– 4650 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800 –4650 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 3900 –4900 грн/т +100 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 168 – 171 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 164 – 167 дол./т - 
Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000 – 4450 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3550–4400 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 3450–4300 грн/т +150 грн/т 

Ринок  
зернових  
культур 

На базисі СРТ-порт різноспрямовані цінові тенденції. Так, з огляду на волатильність курсу гривні по відношенню 

до долара США, спостерігалося підвищення цін у гривнях, і незначне зниження цін у доларах. Так, в доларовому 

еквіваленті ціни коливались в таких діапазонах:  

 2 клас – 157 – 159 дол./т;  

 3 клас – 150 – 153 дол./т;  

 фураж – 143 – 150 дол./т.  



Кукурудза 

На американському ринку кукурудзи за підсумками звітного періоду відзначилося значне 

зниження ціни на зернову. Високий рівень пропозиції кукурудзи на світовому ринку і зна-

чна конкуренція з боку пшениці та сої тиснули на ціни. Крім того, перспектива високого 

врожаю культури в Бразилії і прогнозоване розширення посівних площ під кукурудзу в 

США також сприяли розвитку знижувального тренду. Деяку підтримку цінам, у свою чер-

гу, зробила повінь в Аргентині, де в 6 провінціях було оголошено надзвичайний стан.  

 

На експортному ринку України в сегменті кукурудзи цінова ситуація лишається поки стабільною. За підсумками 

звітного тижня ціни попиту на українську кукурудзу досягли діапазону 166 – 172 дол./т на базисі FOB. Ціни про-

позиції дещо знизились до рівня 163 – 168 дол./т на базисі FOB.  

 

На базисі СРТ-порт різноспрямовані цінові тенденції. За звітний період значно знизилися закупівельні ціни в 

доларовому еквіваленті, в той час як ціни в гривнях на фоні коливань валютного ринку дещо збільшилися. Так, 

за підсумками тижня, валютні ціни досягли діапазону 144 – 151 дол./т, що на 2-3 долари на тонні менше, ніж тиж-

нем раніше.  

 

У секторі переробки відзначається високий рівень конкуренції, тож закупівельні ціни збільшувалися протягом 

звітного періоду. Так, максимальні закупівельні ціни в даному сегменті досягли рівня 4400 грн/т на базисі СРТ-

підприємство.  

 

У свою чергу, аграрії, зважаючи на значний попит на зернову, підвищили відпускні ціни до діапазону 3500 –  

4500 грн/т на базисі EXW, залежно від регіону та обсягу партії.  

 Ціни на 
 звітну дату 

(27.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 139,5 дол./т -4,4 дол./т 

Matif 161,2 дол./т -1,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 166 – 172 дол./т -1дол./т 

Украї на FOB (попит) 163 – 168 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4350 – 4620 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3400 – 4250 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 3500 – 4400 грн/т +100 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

