
На біржі Euronext котирування євро-

пейської пшениці розвивалися перева-

жно в знижувальному тренді на почат-

ку звітного періоду. Але надалі увага 

учасників ринку була прикута до мож-

ливої проблеми якості майбутнього 

урожаю через дощі, які пройшли у 

Франції. 

Під впливом кон'юнктури світового 

ринку та збільшення пропозиції украї-

нської пшениці на ринку ціни попиту 

та пропозиції на неї за звітний період 

знизилися. Найбільш суттєвого зни-

ження зазнала саме фуражна пшениця 

на фоні збільшення її кількості в зага-

льному урожаї пшениці через несприятливу погоду. 

На базисі СРТ-порт закупівельні ціни на фуражну пшеницю консолідуються шляхом збільшення міні-

мальних закупівельних цін. Разом з тим, максимальні ціни залишилися на попередньому рівні, врахо-

вуючи активність попиту на зернову з боку експортоорієнтованих компаній. 

Закупівельні ціни продовольчої пшениці також консолідуються, але варто зазначити, що на відміну 

від фуражного сегменту, максимальні ціни продовольчої знизилися інтегруючи зниження на експор-

тному ринку. 

Переробні компанії на-

передодні надходження 

на ринок зерна          

врожаю-2016 вважали 

за доцільне знизити 

закупівельні ціни в се-

редньому на 100 грн/т. 

У свою чергу, аграрії з 

метою активізації тор-

говельної діяльності 

незначно збільшили 

кількість пропозицій 

зерна, при цьому бага-

то хто надавали цінові 

знижки. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(18.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 152,9 дол./т -14,1 дол./т 

Matif 169,1 дол./т -12,8 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 164–168 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 160–164 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3700–4150 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4250 грн/т -150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3700–4350 грн/т -100 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 154–157 дол./т -4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 152–154 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3600–3900 грн/т +150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3300–3800 грн/т -150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3400–3950 грн/т - 

Ринок  зернових  культур 



У Франції ціни на ячмінь за підсумками звітного періоду збільшилися. Приводом для зростання вар-

тості зернової стало зниження якості майбутнього врожаю. За даними FranceAgriMer, стан озимого 

ячменю у Франції погіршився. Так, станом на 6 червня частка зернових у відмінному і хорошому стані 

знизилася до 76% проти 78% тижнем раніше. У свою чергу, для ярого ячменю цей показник досить 

високий — 91% проти 93% тижнем раніше. 

Водночас, в Україні експортні ціни попиту/пропозиції на фуражний ячмінь переважно не змінилися 

й озвучувалися трейдерами в межах 146–149 дол./т на базисі FOB відповідно з постачанням у липні. 

Учасники ринку відзначали досить високу активність торгово-закупівельної діяльності в даному сек-

торі. 

На внутрішньому ринку закупівельні ціни на фуражний ячмінь нового врожаю після значного зни-

ження повертаються на попередні позиції й озвучувалися в діапазоні 3400–3700 грн/т СРТ-порт. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(18.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 146,1 дол./т +3,4 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 160,0 дол./т +1,0 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 146–149 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3400–3700 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 3100–3550 грн/т -200 грн/т 

Пропозиція, EXW 3200–3700 грн/т -150 грн/т  



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

На біржі Чикаго CBOT протягом тижня найближчий контракт кукурудзи характеризувався різноспря-

мованими ціновими тенденціями. Основними факторами формування цін стали: високий попит на зер-

нову, зниження прогнозу кінцевих запасів продукції в США аналітиками USDA і зміцнення ринку сої. 

Проте, варто відзначити, що в операторів з'явилися побоювання щодо зниження врожайності культури, 

якщо погода не стане сприятливішою. За інформацією експертів USDA, станом на 10 липня 76% культу-

ри перебували в доброму та відмінному стані, що трохи вище, ніж тижнем раніше (75%), проти 69% в 

минулому році. 

На експортному ринку України в цьому сегменті дуже низька активність, оскільки більшість експор-

тоорієнтованих компаній перейшли в сегменти пшениці та ячменю. Тож, на фоні низького попиту на 

зернову ціни почали поступово знижуватися. Така ж тенденція і на внутрішньому ринку, де закупівель-

на ціни на базисі СРТ-порт за тиждень знизилася на 200 гривень на тонні. 

Варто відзначити, що на сьогоднішній день на базисі FOB українська зернова урожаю 2016 оцінюється в 

150 дол./т. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(18.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 138,7 дол./т -1,1 дол./т 

Matif 193 дол./т +3,5 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 197–200 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 190–195 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4600–5100 грн/т -200 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 4000–4900 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 4100–5200 грн/т +150 грн/т 

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

