
Пшениця 

На біржі Euronext котирування європейської пшениці за підсумками звітного тижня знову знизилися. На ціни про-

довжують тиснути недостатньо високі темпи експорту зернової і зростання світових запасів, зокрема Франції. 

Єгипетський фактор продовжує негативно впливати на ціноутворення. На вихідних Єгипет намагався провести тен-

дер на закупівлю пшениці. Проте, відсутність чіткого письмового підтвердження допустимого рівня вмісту ріжків в 

імпортній зерновій призвело до відсутності інтересу трейдерів, а ціни тих пропозицій, що все ж були представлені, 

Єгипет визнав занадто високими. 

Слід зазначити, що необхідність запасатися пшеницею і неприйняття міжнародними трейдерами нових єгипетських 

правил змусило Мінсільгосп країни направити трейдерам лист, що підтверджує допустимий вміст ріжків у пшениці 

(0,05%). Однак оператори ринку для повної впевненості хочуть отримати аналогічний лист і від карантинної служби 

Єгипту, яка раніше заявляла про неприпустимість імпорту пшениці з будь-яким вмістом ріжків. 

Зниження світової ціни продовжує тиснути на українську пшеницю. Так, попит імпортерів на продовольчу пшеницю 

українського походження з вмістом білка 12,5% і 11,5% залишався низьким, а ціни попиту/пропозиції істотно не змі-

нювалися і найчастіше озвучувалися на рівнях 176/181 і 171/173 дол./т на базисі FOB відповідно з постачанням в люто-

му 2016 року. При цьому фуражна пшениця була більш затребуваною, а ціни фіксувалися в межах 163-167 дол./т FOB 

(попит) і 167-172 дол./т FOB (пропозиція). 

На внутрішньому ринку ви-

робники зернової, відзначаю-

чи високий попит з боку по-

купців і нестабільний курс 

національної валюти, продов-

жували стримувати продажі 

великотоннажних партій зер-

нової, чекаючи подальшого 

зростання цін. Однак, з ме-

тою поповнення обігових ко-

штів аграрії пропонували на 

ринок малотоннажні обсяги 

зерна перераховуючи відпуск-

ні ціни на рівень девальвації 

гривні.  

 Ціни на 
 звітну дату 

(20.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 169,6 дол./т +1,5 дол./т 

Matif 169,0 дол./т -6,3 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178 – 183 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 174 – 178 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4250– 4500 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800 –4800 грн/т +150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3800 –4800 грн/т +150 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 167 – 172 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 163 – 167 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3900 – 4350 грн/т +150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3400–4100 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3450–4300 грн/т +100 грн/т 

Ринок  
зернових  
культур 



Кукурудза 

За підсумками звітного періоду котирування кукурудзи на Чиказькій біржі 

СВОТ повернулися до рівня позаминулого тижня. Але зважати на таке підви-

щення цін особливо не доводиться, адже світовий ринок залишається під тис-

ком низького попиту на зернову. Також сприятлива погода в Південній Амери-

ці сприяє просуванню польових робіт, що також впливає на ціни. 

Цінові тенденції кукурудзи українського походження не змінюються. Ціни попиту на фуражну кукурудзу протя-

гом звітного періоду не корегувалися і лишилися в діапазоні 166 – 169 дол./т на базисі FOB з постачанням в лю-

тому. Як і раніше, підтримку цінам в зазначеному сегменті надає високий попит китайських імпортерів. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії продовжують активно скуповувати кукурудзу, що під-

тримує внутрішні ціни. Варто зазначити, що на ринок поступає все більше пропозицій кукурудзи, аграрії стають 

все більш активними в даному сегменті. 

Внутрішні переробні підприємства не витримують конкуренції з експортно-орієнтованими компаніями. Пере-

робники зіштовхнулися з дисбалансом цін на сировину та продукти переробки. Деякі компанії, вважаючи що 

ціни на кукурудзу неприйнятно високі, тимчасово призупинили закупівельну діяльність. 

 Ціни на 
 звітну дату 

(20.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 143 дол./т +2,7 дол./т 

Matif 162,3 дол./т -7,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 164 – 173 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 161 – 170 дол./т -1дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4020 – 4400 грн/т +150 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3400 – 4250 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 3500 – 4400 грн/т +100 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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