
Впродовж звітного періоду на Чиказькій біржі СВОТ котирування пшениці 

зростали. Ціни підтримало погіршення погодних умов у США. В західній час-

тині пшеничного поясу Сполучених Штатів спостерігається неста-

ча вологи, а в південній — тепла погода призвела до виходу вро-

жаю озимої пшениці зі стану спокою. Відтак, повернення холо-

дів може нашкодити культурі. Оновлений звіт USDA став при-

чиною тиску на ціни.  

 

На експортному ринку України цінова ситуація в секторі 

продовольчої пшениці істотних змін не зазнала. Вітчизняні 

ціни не реагують на світове здороження через низький попит 

на зернову з боку імпортерів. Ціни пропозиції на фуражну 

пшеницю знизилися в середньому на 1-2 долари на тонні. Це 

пов’язано з високою конкуренцією з іншими країнами-

експортерами. Так ціни попиту найчастіше фіксувалися на рів-

ні 158 дол./т на базисі FOB.  

 

На внутрішньому ринку зберігалася понижувальна тенден-

ція цін на зерно, що було обумовлено подальшим зростанням 

курсу гривні відносно долара, а також зниженням закупівель-

ної активності експортно-орієнтованих компаній. При цьому, 

варто відзначити, що зважаючи на обмежену кількість пропо-

зицій продовольчої пшениці ряд трейдерів, які раніше озвучу-

вали мінімальні ціни, підвищував їх до середніх.  

 

Внутрішні переробники за звітний період знизили закупівель-

ні ціни в середньому на 50 гривень на тонні, що в більшій мірі 

пов’язано з достатнім рівнем пропозиції зернової на ринку.  

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(12.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 172,6 дол./т +5,6 дол./т 

Matif 170,6 дол./т +4,8 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 176–178 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 172–175 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4200–4550 грн/т -50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3900–4900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–5000 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 160–163 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 157–159 дол./т -2 дол./т 
Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3900–4250 грн/т -100 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т -50 грн/т 

Прогноз 

В подальшому очікується зниження внутрішніх 

закупівельних цін, оскільки нинішні ціни не 

повністю інтегрували зниження цін на світово-

му ринку. Що стосується цін в національній 

валюті, то вони продовжують залежати від ко-

ливань на валютному ринку.  

 

Прогнози USDA 

Міністерство сільського господарства США 

(USDA) зменшило прогноз світового експорту 

пшениці в 2015/16 МР, порівняно з лютне-

вою оцінкою на 0,75 млн т, до 162,3 млн т.  

 

Український експорт прогнозується на колиш-

ньому рівні — 15,5 млн т. Урожай пшениці в 

країні USDA оцінює на рівні 27,25 млн т.  

 

Зростання експорту на 0,5 млн т очікується з 

Аргентини (до 7,0 млн т). Австралія скоротить 

поставки на зовнішній ринок на 1 млн т, до 

16,5 млн т.  

Ринок  
зернових  
культур 



За підсумками звітного періоду, світовий ринок кукурудзи оха-

рактеризувався значним підвищенням цін на зернову. Підтримало 

їх і зростання продажів американської зернової, що спостерігаєть-

ся останнім часом. Вихід оновленого звіту аналітиків USDA не мав особливого впливу на цінову ситуацію. В 

Аргентині спостерігаються істотні опади, зокрема в північній частині країни. Такі погодні умови можуть не-

гативно позначитися на врожайності кукурудзи, що в подальшому може впливати на світовий ринок.  

 

На експортному ринку України ціни на зернову на базисі FOB дещо знизилися через значне здешевлен-

ня на світовому ринку та зниження попиту на кукурудзу українського походження.  

 

На внутрішньому ринку закупівельні ціни на кукурудзу знижуються. Така тенденція пов’язана не лише зі 

здешевленням на експортному ринку, а і з укріпленням гривні на валютному ринку. Найбільших втрат за 

звітний період зазнав експортно-орієнтований сегмент де на базисі СРТ-порт — закупівельні ціни за тиждень 

знизились на 50–200 грн/т. Внутрішні переробники минулого тижня сформували активний попит на куку-

рудзу, тож зниження закупівельних цін було менш стрімким.  

 

Рівень пропозиції кукурудзи оцінюється як достатній. Протягом звітного періоду більшість виробників зни-

зили відпускні ціни на 50 гривень на тонні.  

 

 

Прогнози 

 

В подальшому, з огляду на знижувальні тенденції на експортному ринку, внутрішні 

закупівельні ціни на кукурудзу в доларовому еквіваленті, будуть знижуватися. Про-

те, ціни в національній валюті «триматимуться» впродовж короткого часу, на фоні 

очікуваної девальвації національної валюти.  

Прогноз USDA 

 

Відповідно до березневого прогнозу аналітиків USDA, обсяг світового виробницт-

ва кукурудзи в 2015/16 МР складе 969,64 млн тонн, що на 0,44 млн тонн нижче 

за попередню оцінку експертів і поступається ре- зультату попереднього МР 

(більше 1 млрд тонн).  

 

Коригування врожаю зернової торкнулося Філіппін — 7,5 (7,8) млн тонн, тоді як 

для Індонезії оцінка була підвищена до 9,4 (9,1) млн тонн.  

 

При цьому, не дивлячись на зниження оцінки виробництва, прогноз світового 

експорту кукурудзи був підвищений до 132,17 (130,84) млн тонн.  

 

Переглянутий прогноз для ЄС склав 1,1 (1) млн тонн, для Бразилії — 37,5 (36,5) 

млн тонн. Прогноз кінцевих запасів кукурудзи в світі в новому сезоні був зниже-

ний до 206,97 (208,81) млн тонн.  

 Ціни на 
 звітну дату 

(12.03) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 144,1 дол./т +4,6 дол./т 

Matif 169,2 дол./т +3,9 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 160–165 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 158–161 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3950–4400 грн/т -100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4400 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4500 грн/т -150 грн/т 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

