
На головних світових торгових маи данчиках котирування пшениці та 
кукурудзи впродовж звітного періоду знижувалися.  В деякі дні тиск на 
ціни чинило підвищення курсу долара. Основним знижувальним фак-
тором став баланс попиту і пропозиції  зернових на світовому ринку.  

 
Під тиском світового ринку не втрималася украї нська кукурудза. Ціни попиту на базисі FOB знизилися на 1-
2 долари на тонні, слідом за чим ринок пережив в кінці тижня обвал закупівельних цін на базисі СРТ-порт. 
  
На відміну від сегменту кукурудзи, пшениця та ячмінь украї нського походження не лише втримались на 

сформованому рівні, а и  піднялись в ціні. Та-
ке зростання стало можливим завдяки акти-
вного попиту з боку імпортерів.  
 
Щодо украї нських переробників, то вони рід-
ко переглядали сформовані раніше закупіве-
льні ціни. При цьому, купувати необхідні для 
роботи обсяги у низці випадків вдавалося 
лише по наближеним до максимальних цін 
попиту. 
 
Сільгоспвиробники, відзначаючи стабільнии  
попит на пшеницю з боку переробних и  екс-
портно-орієнтованих компаніи , планомірно 
підвищували відпускні ціни в середньому на 
100-200 грн/т. Щодо кукурудзи, то аграрії  
реалізовували ї ї  за цінами пропозиції  в коли-
шньому діапазоні. Варто відзначити, що зер-
нова надходила на ринок переважно партія-
ми невеликих обсягів, а якісні показники, в 
більшості випадків, не відповідали вимогам 
ГОСТу.  

Фокус  
Попит: 

стабільнии  попит на пшеницю на експортному та внутрішньому ринках 

високии  попит сегменту кукурудзи 

Пропозиція: 

аграрії  пропонують ячмінь лише малими партіями 

виробник утримується від активних продажів кукурудзи 

пропозиція пшениці на достатньому рівні 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 101,7 тис. тонн 

ячмінь: 74,3 тис. тонн 

кукурудза: 287,3 тис. тонн 

Поле: 

пшениця: посіяно на 5,88 млн га (95% від прогнозу)  

ячмінь: посіяно на 157 тис. га (107% від прогнозу)  

кукурудза: зібрано 19,38 млн тонн з площі 3,15 млн га (74 % від прогнозу) 

Ситуація на ринку 

11.11.2016 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 133,9 -3,3 

Кукурудза (EuroNext) 177,3 -3,6 

Пшениця (EuroNext) 176,2 -3,3 

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

Продов. пшениця 180—184 +3 

Фуражна пшениця 167—170 0 

Ячмінь 156—159 0 

Кукурудза 168—171 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 500—4 800 +50 

Фуражна пшениця 4 350—4 550 +50 

Ячмінь 4 050—4 300 +50 

Кукурудза 4 400—4 650 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 3 750—4 750 +50 

Фуражна пшениця 3 650—4 150 0 

Ячмінь 3 300—4 000 0 

Кукурудза 3 850—4 300 0 

Зернові 

За матеріалами компанії 

http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://phoenix-agro.com.ua/site/

