
Протягом звітного періоду на головних світових торгівельних маи дан-

чиках зернових культур спостерігалися різноспрямовані цінові тенден-

ції . Але за підсумками розглянутого періоду зернові на Чиказькіи  біржі 

СВОТ подорожчали. Варто відзначити, що в окремі дні на ціни тиснуло підвищення курсу долара. А це у свою 

чергу, негативно відбивається на конкурентоспроможності американської  зернової . Також основним стри-

муючим фактором зростання цін лишається баланс попиту і пропозиції  основних зернових при рекордно 

високому виробництві на світовому ринку. Погоднии  фактор протягом звітного періоду був сприятливим 

для розвитку культури. 

 

На експортному ринку України цінова ситуація в зерновому сегменті характеризувалася відносною 

стабільністю. Ключовими факторами ціноутворення були кон'юнктура світового ринку и  активність попиту 

імпортерів. Але, варто відмітити, що попит на украї нську пшеницю потроху знижується, що в маи бутньому 

буде стримувати подальше зростання цін на 

украї нську зернову на світовіи  арені. 

 

На внутрішньому ринку України портові 

ціни були нестабільними протягом всього 

звітного періоду. Треи дери то збільшували 

закупівельні ціни, то ї х зменшували, як у гри-

вневому еквіваленті, так і в доларовому.  Ко-

ливання були незначними, тож ціни лишали-

ся в раніше сформованому діапазоні. Цінові 

зміни були викликані такими факторами: 

кон'юнктура світового та внутрішнього рин-

ків, закупівельна активність експортно-

орієнтованих компаніи  і волатильність курсу 

гривні по відношенню до долара.  

 

Ситуація на ринку 

18.11.2016 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 136,0 +2,1 

Кукурудза (EuroNext) 176,7 -0,6 
Пшениця (EuroNext) 179,1 +2,6 

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

Продов. пшениця 182–184 +1 

Фуражна пшениця 167–170 0 

Ячмінь 156–159 0 

Кукурудза 167–169 -2 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 600–4 800 0 

Фуражна пшениця 4 300–4 650 +50 

Ячмінь 4 100–4 350 +50 

Кукурудза 4 300–4 650 -100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 3 850–4 750 +100 

Фуражна пшениця 3 700–4 150 0 

Ячмінь 3 300–4 000 0 

Кукурудза 3 900–4 400 +50 

Зернові 
Фокус  

Попит: 

зниження попиту на пшеницю на експортному та внутрішньому ринках  

високии  попит на кукурудзу 

Пропозиція: 

зниження пропозиціи  на ринку через нестабільність 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 158,0 тис. тон 

ячмінь: 50,5 тис. тон 

кукурудза: 408,2 тис. тон 

Поле: 

пшениця: посіяно на 5,901 млн га (95% від прогнозу)  

ячмінь: посіяно на 879 тис. га (86% від прогнозу)  

кукурудза: зібрано 21,03 млн тон з площі 3,37 млн га (79 % від прогнозу) 

http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
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