
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єгипет нарощує темпи імпортних закупівель пшениці. В основному імпортер закуповує зернову росіи ського і румунського похо-

дження. Варто відзначити, що в порівнянні з попередньою закупівлею Єгиптом пшениці ціни виросли ще на 4 дол./т. У Причорно-

морському регіоні зберігається зростання цін на пшеницю. На ринку Марокко французька пшениця не є конкурентоспроможною 

вже протягом декількох місяців. Проте, дисконт причорноморської  пшениці з поставкою в Марокко відносно французької  зернової  

знизився з 30 дол./т в серпні до 10 дол./т на сьогоднішніи  день. 

Експортнии  ринок Украї ни продовжив своє зрос-

тання. Середні ціни FOB на продовольчу і фураж-

ну пшеницю з поставкою в листопаді/грудні за 

тиждень виросли на 1 долара на тонні. Основну 

підтримку ціна продовжує надавати значнии  по-

пит з боку краї н-імпортерів.  

На внутрішньому ринку значних цінових змін не 

фіксувалося. Представники борошномельних під-

приємств продовжували формувати запаси даної  

культури малотоннажними партіями за колишні-

ми цінами попиту. Так, закупівлі пшениці 2 та 3 

класу часто здіи снювалися за цінами в межах 

3850—4600 і 3750—4350 грн/т СРТ-

підприємство відповідно. 

Аграрії  як і раніше стримували реалізацію вели-

котоннажних партіи  зерна з якісними показниками, що відповідають вимогам ГОСТу, очікуючи зростання цін в короткостроковіи  

перспективі. 

Ринок  

зернових  

культур 

Пшениця  

 Звітна дата Зміна ціни 

за тиждень 
CBOT 152,9 дол./т +3,1 дол./т 

Matif 185,5 дол./т +1,6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 167–171 дол./т +4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 164–169 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050–4300 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4350 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3650–4500 грн/т +50 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 159–163 дол./т +4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 157–161 дол./т +4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3950–4150 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3000–3750 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3250–4000 грн/т - 



На біржі Чикаго CBOT протягом тижня ціни на кукурудзу переважно знижувалася. До кінця звітного пері-

оду зернова подешевшала, пішовши за сусіднім ринком соєвих бобів. Також тиск на ціни чинили швидкі 

темпи просування збиральної  кампанії  в США. За інформацією експертів USDA, в краї ні триває збирання 

кукурудзи, і станом на 31 жовтня було прибрано 75% зернової , що поступається торішньому (82%), але відповідає середньорічно-

му показниками (75%). Тим не менше, попит на американську кукурудзу на ринку був досить високим. 

На експортному ринку спостерігається значне пожвавлення. За підсумками минулого тижня з портів Украї ни було відвантажено 

понад 550 тис. тонн зернової . Також оператори ринку відзначають активність на закінчення контрактів. 

На внутрішньому ринку суттєвих цінових змін не відзначалося. Переробні підприємства продовжували формувати запаси вищевка-

заної  культури за цінами в межах раніше сформованого діапазону (3850—4300 грн/т СРТ). 

Більшість сільгоспвиробників реалізовували зернову по раніше сформованим відпускним цінах. Відзначимо, що поодинокі аграрії  

незначно збільшили кількість пропозиціи  малотоннажних партіи  кукурудзи. 

Кукурудза 

Цінова ситуація на украї нському експортному ринку фуражного ячменю суттєво не змінювалася, а ціни по-

питу/пропозиції  варіювалися в раніше встановлених діапазонах - 151—154/156—159 дол./т на базисі FOB з 

постачанням в листопаді. Нагадаємо, сезон експортної  орієнтації  украї нського ячменю закінчено. За підсум-

ками звітного тижня з портів Украї ни було відвантажено лише 63,5 тис. т зернової . 

На внутрішньому ринку протягом звіт-

ного періоду спостерігався підвищува-

льнии  ціновии  тренд. Споживачі відно-

вили закупівлі даної  зернової . Так, ряд 

споживачів, потребуючи термінового 

придбання великотоннажних партіи  

даної  культури, вважав за доцільне під-

вищувати максимальні ціни попиту в 

середньому на 100 грн/т - до 4000 грн/

т, на умовах поставки СРТ-

підприємство. Разом з тим деякі пере-

робники, продовжуючи працювати на раніше сформованих запасах сировини, озвучували колишні закупівельні ціни. 

Аграрії , відзначаючи збільшення попиту з боку переробних підприємств, підвищували максимальні відпускні ціни в середньому на 

50 грн/т і пропонували цю культуру переважно малотоннажними партіями. 

Ячмінь 

 Звітна дата Зміна ціни 

за тиждень 
Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) - - 

Фуражнии  ячмінь (Франція) - - 

Украї на FOB (пропозиція) 156-159 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 151-154 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4250 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3300–4100 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3200–4000 грн/т - 

 Звітна дата Зміна ціни 

за тиждень 
CBOT - - 

Matif - - 

Украї на FOB (пропозиція) 170–173 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 166–169 дол./т +1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4500–4700 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 3850–4400 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3950–4400 грн/т - 

Огляд підготовлений за матеріалами компанії «Фенікс-Агро» 

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

