
Упродовж звітного періоду котирування найближчого ф’ючерсу американської пшениці на СВОТ ро-

звивалися переважно в знижувальному тренді, завершивши тиждень здешевленням. Головним фак-

тором формування цін стали сприятливі погодні умови у США. На ціни тисне і покращення стану 

озимої зернової та перспективи високого врожаю. Проте, ринок пшениці підтримало ослаблення до-

лара, що, у свою чергу, відкриває перспективи для експорту. 

На біржі Euronext котирування європейської пшениці також розвивалися переважно у знижувально-

му тренді. На ціни переважно тисне прогноз щодо великих кінцевих запасів зернових у поточному 

сезоні та хороші перспективи врожаю в 2016/17 МР. 

Експортний ринок України протягом звітного періоду лишався стабільним. Ціни попиту/

пропозиції на продовольчу пшеницю (з умістом білка 12,5% і 11,5%) на базисі FOB озвучувались учас-

никами ринку в колишніх діапазонах. У сегменті фуражної пшениці відзначалося зростання попиту, 

але на фоні світового ринку ціни попиту/пропозиції лишилися на колишньому рівні. 

На базисі СРТ-порт зберігається зростання цін на зерно. Зростання обумовлювало саме бажанням 

трейдерів залучити на ринок додаткові об’єми пшениці. 

Внутрішній ринок поводить себе різнонаправлено. Вітчизняні виробники борошна малоактивні че-

рез низькі ціни на боро-

шно. Тож вони купують 

пшеницю лише малото-

нажними партіями. Аг-

рарії, в свою чергу, зва-

жаючи на високий по-

пит, дещо підвищили 

відпускні ціни. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(10.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 166,5 дол./т -9,1 дол./т 

Matif 172,9 дол./т +1,1 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 184–188 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 180–183 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4550–4800 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4600 грн/т - 

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

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 170–174 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 166–170 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4150–4450 грн/т +50 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 3500–4250 грн/т - 

Ринок  
зернових  
культур 



На європейському ринку протягом звітного періоду ціни на фуражний ячмінь підвищувалися. Їх 

підтримав активний експорт та оцінка стану майбутнього урожаю. За даними FranceAgriMer стан 

ярого ячменю у Франції погіршився. Станом на 2 травня частка зернових у відмінному і хорошому 

стані знизилася до 93% проти 94% тижнем раніше і 96% на аналогічну дату 2015 року. 

Цінова ситуація на експортному ринку України в секторі фуражного ячменю залишалася незмін-

ною вже протягом довгого періоду. Так, ціни попиту/пропозиції найчастіше фіксувалися на рівні 165–

168 дол./т FOB, з постачанням у травні. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії, з огляду на низьку торгово-закупівельну 

діяльність, купують ячмінь за ціною 142–148 дол./т, СРТ-порт. Ціни в національній валюті фіксуються 

в діапазоні 3600–4200 грн/т. 

Сільгоспвиробники на фоні низького попиту на зернову відпускні ціни практично не змінювали. Але 

аграрії, які мали у своєму розпорядженні великотоннажні партії, збували зернову за максимальними 

закупівельними цінами. 

Переробні підприємства, як і раніше, поповнювали запаси зерна не змінюючи закупівельних цін. Ва-

рто відзначити, що найчастіше переробники закуповували ячмінь невеликими партіями. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(10.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 144,5 дол./т +0,7 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 163,6 дол./т +0,6 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 3600–4200 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 3600–4000 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4100 грн/т - 



 Ціни на 
 звітну дату 

(10.05) 

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) 186–191 дол./т +5 дол./т 

Украї на FOB (попит) 180–184 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4250–4800 грн/т - 

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

Пропозиція, EXW 3550–4350 грн/т - 

Найближчий контракт кукурудзи на біржі Чикаго CBOT, в 

основному, дешевшав протягом тижня і за підсумком розгля-

нутого періоду ціна на зернову знизилася. На ціни впливають 

швидкі темпи сівби зернових у зв'язку з гарною погодою. 

Несприятливі умови в Південній Америці, в свою чергу, продовжують знижувати перспективи вироб-

ництва кукурудзи в Бразилії. Таким чином, темпи експорту зернової з країни наразі знаходяться на 

низькому рівні. 

В Аргентині надлишок вологи як і раніше продовжує перешкоджати збиранню кукурудзи. За тиждень 

місцеві аграрії обробили лише 2,7% площ. 

На європейській біржі Euronext котирування кукурудзи розвивалося в знижувальному тренді. 

Вплинуло на ціни здешевлення зернової на американському ринку. Слід зазначити, що погодні умови 

залишаються сприятливими, а отже прискорять проведення польових робіт місцевими фермерами. 

Не зважаючи на зниження світової ціни, кукурудза українського походження впродовж звітного пері-

оду лишалася конкурентною на світовій арені і користувалася стабільним попитом у імпортерів. Саме 

завдяки активності попиту ціни на базисі FOB зросли на 5 доларів за тонну. 

На внутрішньому ринку України на базисі СРТ-порт зберігалася тенденція зростання цін. Так, бі-

льшість трейдерів, з метою залучення більшої кількості великотоннажних партій зерна, підвищували 

закупівельні ціни в середньому на 50–300 гривень за тонну. Варто зауважити, що у звітний період ко-

регування зазнали саме мінімальні закупівельні ціни. 

В секторі переробки істотних цінових змін не спостерігалося. Багато переробних компаній вели за-

купівлю даної культури, залишаючи ціни попиту незмінними. Разом з тим, деякі покупці на тлі висо-

кої конкуренції збільшували закупівельні ціни на 50–100 грн/т у раніше сталому діапазоні. 

Кукурудза 
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