
На біржі Euronext котирування європейської пшениці розвивалися в змішаному тренді, 

але до кінця звітного періоду все ж таки подорожчали, відносно попереднього тижня. 

Ціни підтримала висока експортна активність. Також, у операторів виникли побоюван-

ня щодо якості пшениці, викликані рясними дощами, які триватимуть ще кілька днів. 

За даними FranceAgriMer, станом на 30 травня частка озимої пшениці у Франції (у від-

мінному і хорошому стані) знизилася до 81% проти 83% тижнем раніше і 89% на анало-

гічну дату в 2015 року. 

На експортному ринку України на фоні низького попиту на зернову українського по-

ходження, ціни на фуражну пшеницю дещо знизилися. За підсумками тижня вони в се-

редньому втратили 1 долар на тонні. Ціни на продовольчу пшеницю залишалися стабі-

льними, враховуючи низьку активність, яка нівелює зростання цін на головних світо-

вих майданчиках. 

Відповідно до експортного ринку, на базисі СРТ-порт трейдери вважали правильним 

знизити закупівельні ціни в середньому на 50–100 гривень на тонні. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(06.06) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 182,7 дол./т +5,8 дол./т 

Matif 189,3 дол./т +2,6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 184–187дол./т - 

Украї на FOB (попит) 180–183 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4400–4650 грн/т -50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4700 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4900 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 171–175 дол./т -1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 168–170 дол./т -1 дол./т 
Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4550 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4400 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т - 

Ринок   
зернових  
культур 



У Франції ціни на ячмінь протягом звітного періоду знижувалися. Головною причиною стала низька 

активність експортних поставок. Але варто враховувати, що на сьогоднішній день відзначається погі-

ршення стану посівів цієї зернової. Станом на 23 травня частка зернових у відмінному і хорошому ста-

ні знизилася до 78% проти 83% тижнем раніше і 88% на аналогічну дату в 2015 році. У подальшому 

ціни може підтримати зальна тенденція здорожчання фуражних зернових на світовій арені. 

Разом з тим, експортна ціна на ячмінь українського походження дещо знизилася. Основним факто-

ром здешевшання старого урожаю стала відсутність попиту на зернову та перехід до цін нового сезо-

ну. На сьогоднішній день вони лишаються стабільними і коливаються в межах 154–157 дол./т на базисі 

FOB, з постачанням в липні-серпні. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії почали контрактувати новий урожай зер-

нової. В основному ціни коливаються в межах 142–148 дол./т, СРТ-порт. 

Переробні підприємства протягом звітного періоду закупівельні ціни не переглядали та закуповували 

зернову по 3500–3900 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. Сільгоспвиробники на фоні низь-

кого попиту на зернову відпускні ціни практично не змінювали. На ринку відмічалася достатня кіль-

кість пропозицій. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(06.06) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 142,7 дол./т +2,2 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 159,0 дол./т -4,5 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 164–168 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит)  - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3800–4050 грн/т -200 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3550–3900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4100 грн/т - 



Упродовж тижня кукурудза 

на біржі Чикаго CBOT в ос-

новному дорожчала, і за під-

сумками звітного періоду 

зберегла цю тенденцію. 

Ключовим фактором форму-

вання цін стала непогода в 

Бразилії. Проте, низька заці-

кавленість імпортерів в аме-

риканській кукурудзі та хо-

роші темпи посівної кампа-

нії дещо стримували зрос-

тання цін на зернову. 

На європейській біржі Euronext котирування кукурудзи розвивалися переважно в підвищувальному 

тренді. Основну підтримку цінам надали висхідна цінова тенденція на американському ринку зерно-

вої і відновлення попиту на французьку кукурудзу в кінці поточного сезону. Зокрема, варто відзначи-

ти відвантаження 33 тис. тонн зернової французького походження в Малайзію. 

На експортному ринку України сектор фуражної кукурудзи характеризувався підвищувальною ці-

новою тенденцією, що було обумовлено кон'юнктурою внутрішнього ринку і досить високим попи-

том імпортерів. 

На внутрішньому ринку трейдери відчувають недостатню кількість пропозицій. Більшість експорт-

но-орієнтованих компаній через необхідність термінового залучення великотоннажних партій фура-

жної кукурудзи для виконання контрактних зобов'язань підвищували закупівельні ціни в середньому 

на 50 –150 гривень на тонні 

Вслід за портом, вітчизняні переробники були вимушені також збільшувати закупівельні ціни. 

Варто зауважити, що кількість пропозицій цієї культури знизилася у зв'язку з тим, що частина аграрі-

їв реалізували всі наявні обсяги. Також відзначається, що аграрії часто пропонували зерно з низьки-

ми якісними показниками. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(06.06) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 164,6 дол./т +2,2 дол./т 

Matif 196,0 дол./т +1,6 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 193–200 дол./т +6 дол./т 

Украї на FOB (попит) 187–192 дол./т +4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , 
СРТ-порт 

4750–5250 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3800–4700 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3950–5100 грн/т +50 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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