
Упродовж звітного періоду, на біржі Euronext котирування європейської 
пшениці рухалися переважно у висхідному тренді. Ключовими факторами 
впливу стали: перспектива високих запасів французької зернової, недостатні 
темпи її експорту за умов високої пропозиції. 

21 березня був опублікований перший звіт аналітиків MARS щодо прогнозу 
врожайності пшениці в 2016/17 МР. Так, для м'якої—зерновий показник був 
озвучений на рівні 59,6 ц/га, що на 4,8% нижче, ніж роком раніше, проте 
перевищує середньорічний показник п'яти років на 2,3%. За словами експер-
тів, перспективи врожаю знаходяться на високому рівні на тлі сприятливих 

погодних умов. 

Експортний ринок України. На фоні світових тенденцій, ціни на пшеницю українського походження перева-
жно підвищувалися, хоча темпи торгової діяльності залишалися на низькому рівні через незначний попит імпор-
терів. 

На внутрішньому ринку, на базисі СРТ-порт ціни на фуражну пшеницю росли за рахунок активного попиту. 
В той же час ціни на продовольчу зернову знизилися на фоні укріплення національної валюти та помірного по-
питу на зернову. 

Переробні підприємства найчастіше не переглядали закупівельні ціни, в той час як деякі з них, зважаючи на збі-
льшення пропозицій на ринку, знижували їх на 100 грн/т. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(28.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 170,1 дол./т - 

Matif 175,2 дол./т +3,9 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 176–182 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 173–176 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4200–4400 грн/т -30 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т -50 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 163–167 дол./т +2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 160–162 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3950–4300 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4150 грн/т -20 грн/т 

Пропозиція, EXW 3500–4300 грн/т -20 грн/т 

Прогноз 

У подальшому, дивлячись на 

низький рівень попиту на 

пшеницю та достатню кіль-

кість пропозицій, на внутріш-

ньому ринку можна очікувати 

планомірне зниження закупі-

вельних цін на зернову. 

Ринок  
зернових  
культур 



Котирування кукурудзи на біржі Чикаго CBOT протягом звітного періоду розвивалися у змішаному тренді, в ціло-

му, тиждень завершився в плюсі. Зміцненню котирувань сприяла активізація експорту зернової з США. Крім то-

го, побоювання відносно низьких температур на Середньому Заході, які можуть призвести до затримки старту 

посівної кампанії, також сприяли подорожчанню. 

На експортному ринку України, за підсумками тижня, значно підвищилися ціни попиту на фоні активного 

інтересу з боку імпортерів. На базисі FOB ціни попиту на неї зросли в середньому на 3–5 дол./т і досягли рівня 

166 дол./т з постачанням у квітні, при цьому ціни пропозиції були вищі в середньому на 3–4 дол./т. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт закупівельні ціни в доларовому еквіваленті зросли в середньому на         

2-7 дол./т і часто озвучувалися в межах 147–151 дол./т. Зважаючи на укріплення національної валюти, ціни в гри-

вневому еквіваленті були стриманішими, і за підсумками тижня зросли лише на 50–100 грн/т на базисі СРТ-порт. 

Переробні підприємства, зважаючи на ріст на базисі СРТ-порт, також були вимушені підвищувати закупівельні 

ціни. 

Варто зазначити, що протягом звітного періоду аграрії стримували пропозиції кукурудзи в очікуванні росту заку-

півельних цін. 

 Ціни на 
 звітну дату 

(28.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 145,7 дол./т +1,2 дол./т 

Matif 174,4 дол./т +2,8 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 166–170 дол./т +3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 161–167 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4200–4550 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4270 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т - 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

