
На європейському ринку пшениці, за підсумками звітного періоду, спостерігалося деяке подорожчання. Осно-

вною підтримкою цінам став попит на зернову. Ринком ширяться чутки щодо перспектив зниження виробницт-

ва пшениці в Марокко та Індії, хоча правління Індії офіційно заперечує такий стан справ. Варто зазначити, що 

тиск з боку високих запасів пшениці поступово слабшає. Треба також враховувати, що протягом звітного періоду 

зростання курсу євро робило європейську пшеницю менш конкурентоспроможною, відтак зростання ціни було 

таким суттєвим. 

На експортному ринку України ціни на пшеницю за звітний тиждень збільшилися на 2-3 долара на тонні. 

Таке зростання у звітний період було обумовлене активним попитом на українську зернову. Безпосередньо       

16 березня Єгипетська державна компанія GASC на тендері закупила 60 тис. тонн української пшениці за ціною 

180,70 дол./т на базисі FOB. 

Внутрішній ринок поводить себе різноспрямовано. Експортно-орієнтовані компанії на базисі СРТ-порт за під-

сумками звітного періоду збільшили закупівельні ціни в середньому на 50 гривень на тонні на фоні девальвації 

національної валюти. Внутрішні переробники навпаки знижували закупівельні ціни (в середньому на               

100-200 гривень на тонні), що пояснювали досить великою пропозицією на ринку. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(20.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 170,1 дол./т -4,7 дол./т 

Matif 171,3 дол./т +0,7 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 178–181 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 173–176 дол./т +3 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4230–4480 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4500 грн/т -100 грн/т 

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т -100 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 162–165 дол./т +3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 159–162 дол./т +3 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3850–4150 грн/т -50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4300 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т -10 грн/т 

Ринок  
зернових  
культур 



Упродовж звітного періоду на біржі Чикаго CBOT котирування кукурудзи розвивалися у змішаному тренді, за-

кінчивши тиждень незначним зростанням. У першу чергу, ріст цін став можливим через активний попит. Разом 

з тим, посівна кампанія кукурудзи на півдні США просувається швидкими темпами, особливо в Техасі, де було 

засіяно 20% від запланованої площі проти 22% в середньому за останні 5 років. Рання посівна кампанія в Брази-

лії також тисне на ринок. 

На експортному ринку України ціни на зернову на базисі FOB також дещо укріпилися на фоні зростання 

світової ціни. 

На внутрішньому ринку закупівельні ціни на кукурудзу, як й інші зернові, у звітний період поводили себе різ-

носпрямовано. Така тенденція пов’язана зі збільшенням ціни на експортному ринку та девальвацією гривні з од-

ного боку та насиченням доступними пропозиціями ринку — з іншого.  

 Ціни на 
 звітну дату 

(20.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 144,5 дол./т +0,8 дол./т 

Matif 171,6 дол./т +2,4 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 161–168 дол./т +3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 158–162 дол./т +1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4100–4500 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4250 грн/т -20 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т -20 грн/т 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
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