
Пшениця 

Ринок  

зернових  

культур 

На світовому ринку пшениці питання Єгипту продовжує бути актуальним. На сьогоднішній день трейдери 

відмовляються приймати участь у єгипетських тендерах допоки від імпортера не буде письмового підтверджен-

ня допустимого вмісту ріжків в імпортній пшениці на рівні 0,05%. Також ринок в очікуванні прийняття рішен-

ня Росії щодо експортного мита на пшеницю. 

На світовій арені пшениця українського походження мало цікавить імпортерів, тож експортні ціни продовжу-

ють просідати. На фоні зниження експортної ціни дешевшають і закупівельні ціни на базисі СРТ-порт. Так за 

пів місяця мінімальні закупівельні ціни знизилися на 5 доларів на тонні — до 150 дол./т. В гривневому еквівале-

нті закупівельні ціни продовжують зростати за рахунок девальвації національної валюти. 

На сьогоднішній день внутрішній ринок знаходиться під тиском таких факторів: 

 зниження експортних цін на 
зернову та продукти перероб-
ки; 

 пониження цін на світовому 
ринку; 

 утримання зернової аграрія-
ми; 

 девальвація національної ва-
люти. 

Прогнози USDA 

Аналітики FAS USDA в своєму лютневому звіті підвищили прогноз сві-

тового виробництва пшениці у 2015/16 МР з 735,39 до 735,77 млн  

тонн, що також перевершує результат минулого сезону (725,91 млн 

тонн). 

 

Підвищувальне коригування торкнулося України, для якої прогноз 

валового збору зернової був переглянутий до 27,25 млн тонн проти      

27 млн тонн, озвучених раніше, і 24,7 млн тонн в минулому сезоні, 

й Аргентини — до 11 (10,5; 12,5) млн тонн. У Казахстані оцінка вро-

жаю була переглянута в бік зниження — з 14 до 13,75 млн тонн. 

 

Прогноз кінцевих запасів пшениці в світі в 2015/16 МР також був 

підвищений — до 238,9 млн тонн проти озвучених раніше                

232,04 млн тонн, що, крім того, значно перевищує торішній резуль-

тат (214,5 млн тонн). 



 Ціни на 
 звітну дату 

(13.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 168,1 дол./т -3,3дол./т 

Matif 175,3 дол./т +1,2 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178 – 184 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 175 – 178 дол./т -3 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050– 4450 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3750 –4450 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3800 –4600 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 167 – 177 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 163 – 169 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3800 – 4200 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3350–4100 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3400–4200 грн/т +50 грн/т 



Кукурудза 

У звітний період суттєву роль на Чиказькій біржі СВОТ в сегменті кукурудзи відіграв лютневий звіт USDA. Так, 

підвищення прогнозу кінцевих запасів кукурудзи у США і виробництва зернової в Бразилії й Аргентині аналітика-

ми USDA сприяли зниженню котирувань кукурудзи на біржі. 

Але, не зважаючи на чергове зниження цін на кукурудзу в світі, українська зернова лишається конкурентною на 

міжнародній арені. Активний попит на вітчизняну кукурудзу в звітний період нівелював падіння світової ціни, тож 

експортні ціни попиту/пропозиції збільшилися на 1—3 долари на тонні. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії продовжують активно скуповують зернову, що сприяє 

росту закупівельних цін на базисі СРТ-порт. Впродовж звітного періоду гривневі закупівельні ціни на базисі СРТ-

порт повністю інтегрували коливання валютного ринку. 

Прогноз USDA 

 

Обсяг світового виробництва кукурудзи у 2015/16 МР складе          

970,08 млн тонн, що на 2,15 млн тонн вище попередньої оцінки екс-

пертів. Він поступається результатам попереднього МР (понад 

1 млрд тонн). 

 

Підвищувальне коригування врожаю зернової торкнулося Бразилії — 

до 84 (81,5; 85) млн тонн і Аргентини — до 27 (25,6; 27) млн тонн. 

 

Також прогноз світового експорту кукурудзи був підвищений 

до 130,84 (128,27; 127,82) млн тонн. При цьому переглянутий про-

гноз для Аргентини склав 19,5 (17,5; 18,45) млн тонн, для Бразилії — 

36,5 (35; 21,9) млн тонн, Парагваю — 2,7 (2,3; 3,01) млн тонн, Украї-

ни — 5,24 млн тонн (5,075; 5,79). 

 Ціни на 
 звітну дату 

(13.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 141,2 дол./т -2,7 дол./т 

Matif 169,4 дол./т -1,7 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 165 – 173 дол./т +1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 163 – 170 дол./т +3 дол./т 

Внутрішній ринок 

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

Переробники,  СРТ-підприємство 3350 – 4100 грн/т +150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3400 – 4200 грн/т +50 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

