
Пшениця 

Пшениця українського походження втрачає цінову позицію на світовій арені третій тиждень поспіль. На сьо-

годнішній день українська зернова користується низьким попитом серед імпортерів. Крім того, світ продовжує 

спостерігати за розвитком подій у Росії, де можливе введення заборони на експорт цієї культури. Це може по-

сприяти підтриманню як світового ринку пшениці, так і безпосередньо українського експорту.  

На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт закупівельні ціни в гривневому еквіваленті зросли за рахунок зне-

цінення гривні, і вже повністю інтегрували девальвацію національної валюти. Варто враховувати, що значна 

частка експортного потенціалу пшениці вже вивезена за межі країни. Відтак трейдери, переважно, перейшли в 

сегмент кукурудзи. Цей факт буде стримувати подальше зростання закупівельних цін.  

Ринок  

зернових  

культур 

 Ціни на 
 звітну дату 

(01.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 176,1 дол./т +1,4дол./т 

Matif 178,1 дол./т +0,1 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 182 – 187 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 178 – 182 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3850– 4250 грн/т +300 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 171 – 176 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 165 – 170 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3400 – 4000 грн/т +150 грн/т 



Кукурудза 

Минулого тижня експортний ринок підтримав актив-

ний попит з боку Індії на українську кукурудзу. Ціни 

на яку підігріватимуть і загальні світові тенденції.  

 

На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт заку-

півельні ціни лише інтегрували девальвацію гривні. 

Тож за рахунок зростання експортної ціни, внутріш-

ні ціни мають значний потенціал до підвищення. 

Підтримати внутрішній ринок має і конкуренція 

між трейдерами, оскільки кукурудза на сьогодніш-

ній день являється найактивнішою культурою.  

Перспективи посівної  

 

Через зменшення посівних площ під озимі, несприятли-

ві погодні умови та зниження показника сходів, у 2016-

му планується збільшити посівні площі під яровими зер-

новими і зернобобовими культурами на 10,3% — до 

7,54 млн га.  

 

Згідно з інформацією Міністерства аграрної політики та 

продовольства, посівну площу кукурудзи планується збі-

льшити на 9,6% — до 4,536 млн га  

 Ціни на 
 звітну дату 

(01.02) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 146,5 дол./т +0,8 дол./т 

Matif 169,1 дол./т -0,6 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 166 – 171 дол./т +4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 162 – 166 дол./т +4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3600 – 4000 грн/т +200 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

