
Фокус  

Попит: 

зниження попиту на пшеницю на зовнішньому ринку 

високий попит на внутрішньому ринку 

Пропозиція: 

достатня пропозиція кукурудзи на внутрішньому ринку 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 190,8 тис. тонн 

ячмінь: 53,6 тис. тонн 

кукурудза: 495,6 тис. тонн 

Поле: 

Станом на 30 березня у всіх регіонах України посіяно 
1,2 млн га ранніх зернових і зернобобових культур, що 
становить 51% від площ, запланованих під ці культури 
(2420 тис. га). Зокрема посіяно: 

 яра пшениця: 76 тис. га (40% до прогнозу, 190 тис. 
га); 

 ярий ячмінь: 819 тис. га (47%  до прогнозу, 1,728 млн 
га); 

 овес: 80 тис. га (39%, 208 тис. га). 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

 

Ситуація на ринку 

Ринок зернових почав оцінювати перспективи урожаю 2017-го. 
Так, сприятливі погодні умови в ЄС і перспектива хорошого вро-
жаю в новому сезоні послабили котирування європейської пше-
ниці на Euronext. За підсумками тижня, найближчий ф'ючерс пше-
ниці склав 167 євро/т, порівняно з 172 євро/т тижнем раніше. До-
датковим фактором зниження котирувань є слабкий попит на 
французьку зернову з огляду на її низьку якість. 

У свою чергу, котирування кукурудзи на Чиказькій біржі СВОТ до-
рожчали. Згідно з даними аналітиків Зерновий біржі Буенос-
Айреса, збиральна кампанія кукурудзи в Аргентині сповільнилася і 
станом на 30 березня було виконано на 11%, що лише на 2,9% ви-
ще за рівень тижнем раніше. Проте, польові роботи просуваються 
швидше торішніх на 1,9%. На ринок продовжують тиснути сприят-
ливі погодні умови в Аргентині й Бразилії і, відповідно, хороша 
перспектива виробництва зернової у цих країнах. Оператори рин-
ку продовжують стежити за розвитком торгових відносин між 
США і Мексикою. Варто відзначити, що на даний момент Мексика 
веде переговори з Аргентиною і Бразилією щодо можливостей 
імпорту кукурудзи. 

Щодо експортного ринку України, поки ціни пропозиції лишають-
ся стабільними. Але на фоні суттєвого просідання світової ціни на 
пшеницю, спостерігається зниження цін попиту на світовій арені і 
на пшеницю українського походження. До того ж, оператори рин-
ку, вже відзначають зниження активності імпортерів у цьому сег-
менті, що також тисне на ціни. При цьому, враховуючи низьку про-
позицію на внутрішньому ринку, експерти фіксують стабільність 
закупівельних цін на внутрішньому ринку пшениці.  

В сегменті кукурудзи ситуація протилежна — ціни на експортному 
ринку поки не інтегрували світових змін, проте через достатню 
пропозицію на внутрішньому ринку від виробників трейдери доз-
воляють собі знижувати закупівельні ціни на зернову. 

31.03.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 143,4 +3,2 

Кукурудза (EuroNext) 184,9 -0,7 

Пшениця (EuroNext) 176,6 -3,6 

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

Продов. пшениця 185—191 - 

Фуражна пшениця 175—178 - 

Ячмінь 168—171 - 

Кукурудза 168—172 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 200—5 400 - 

Фуражна пшениця 4 850—5 150 - 

Ячмінь 4 600—4 850 +50 

Кукурудза 4 800—5 100 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 600—5 400 - 

Фуражна пшениця 4 000—4 700 - 

Ячмінь 3 700—4 400 - 

Кукурудза 4 000—4 500 -100 

ЗЕРНОВІ Зернові  


