
Світовий ринок пшениці протягом звітного періоду потрапив під вплив зроста-

ючого ринку кукурудзи та сої, де оновлений звіт USDA призвів до різкого стри-

бка цін. 

Аналітики USDA дещо підвищили оцінку валового збору пшениці у світі в 2015/16 МР — до 734,05 млн тонн. Од-

нак, в USDA прогнозують зниження врожаю до 727 млн тонн у 2016/17 МР. При цьому, незважаючи на скорочен-

ня виробництва, світові запаси пшениці в новому сезоні можуть сягнути рекордних 257,84 млн тонн. 

На біржі Euronext, котирування європейської пшениці розвивалися у змішаному тренді, завершивши тиждень 

зростанням цін на європейську пшеницю. Наразі очікується збільшення посівних площ під пшеницю в Європі, 

але аналітики FraceAgriMer підвищили прогноз експорту цієї зернової з Франції в 2015/16 МР за межі ЄС на 0,5 

млн тонн, і знизили прогноз запасів зернових у поточному сезоні. Це додатково посприяло зростанню котиру-

вань європейської пшениці. 

Експортний ринок України протягом звітного періоду був різноспрямований. Якщо ціни на продовольче зер-

но залишилися на попередньому рівні, то фуражне значно додало в ціні. Основним приводом зростання цін 

попиту та пропозиції стали події на світовому майданчику фуражних зернових. 

На базисі СРТ-порт зберігається подорожчання зерна. Зростання протягом звітного періоду обумовлювалося 

активним попитом експортно-орієнтованих компаній, за умов скорочення запасів зерна на внутрішньому рин-

ку, а також зміцнення курсу долара відносно гривні. 

Внутрішній ринок поводив себе різнонаправлено. Вітчизняні виробники борошна малоактивні через низькі 

ціни на продукцію, тож вони закуповують пшеницю лише малотонажними партіями. Аграрії, в свою чергу, зва-

жаючи на високий попит з боку експортерів, дещо підвищили відпускні ціни. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(16.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 170,9 дол./т +4,4 дол./т 
Matif 187,3 дол./т +3,6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 185–188 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 180–184 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4600–4800 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4600 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т +50 грн/т 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 173–176 дол./т +3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 169–171 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4200–4500 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3500–4130 грн/т +20 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4300 грн/т +50 грн/т 

Ринок  зернових  культур 



На європейському ринку протягом звітного періоду ціни на фуражний 

ячмінь підвищувалися. Підтримку цінам надавав активний експорт. 

Цінова ситуація на експортному ринку України в секторі фуражного 

ячменю залишається незмінною вже протягом довгого періоду. Так, ціни 

попиту/пропозиції найчастіше фіксувалися на рівнях 165–168 дол./т на 

базисі FOB, з постачанням в травні. 

На внутрішньому ринку експортно-орієнтовані компанії з огляду на 

низьку торгово-закупівельну діяльність закуповують ячмінь за ціною     

141–148 дол./т, СРТ-порт. Ціни в національній валюті фіксуються в діапа-

зоні 3600–4200 грн/т. 

Переробні підприємства протягом звітного періоду закупівельні ціни не 

переглядали та закуповували зернову за цінами які коливаються в 3500–

3900 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. Сільгоспвиробники на 

фоні низького попиту на зернову відпускні ціни практично не змінювали. 

Але, аграрії, які мали у своєму розпорядженні великотоннажні партії, 

збували зернову за максимальними закупівельними цінами. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(10.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 142,7 дол./т -1,8 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 164,3 дол./т +0,7 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 172–180 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 168–173 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3600–4200 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 3600–4000 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4100 грн/т - 



 Ціни на 
 звітну дату 

(16.05) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 146,3 дол./т -2,7 дол./т 

Matif 176,6 дол./т +3,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 186–195 дол./т +2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 180–188 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4600–4850 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3750–4600 грн/т +150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3800–4650 грн/т +150 грн/т 

Світова ціна кукурудзи коливалася протягом звітного періоду, завершивши тиждень зростанням. 

Ключовим фактором цього став вихід оновленого звіту USDA, в якому експерти озвучили показник 

світового споживання зернових у сезоні 2016/17 на рівні понад 1 млрд тонн проти 967 млн Тонн у       

2015/16 МР. Також аналітики прогнозують зростання поставок кукурудзи зі США в 2016/17 МР. У свою 

чергу, відвантаження зернової з Бразилії можуть істотно скоротитися, що буде на руку американсь-

ким експортерам. При цьому варто відзначити, що і врожай культури в новому сезоні може переви-

щити 1 млрд тонн. 

На європейській біржі Euronext котирування кукурудзи розвивалися переважно в підвищувальному 

тренді. Цінам підтримали зростання цін на СВОТ і можливе скорочення запасів кукурудзи в ЄС в но-

вому сезоні. Однак перспективи збільшення валового збору культури в Європі і Україні стримували 

зростання цін. 

Зважаючи на кон'юнктуру світового ринку, ціни на кукурудзу українського походження на світовій 

арені також за звітний період зросли. Варто відзначити, що підвищувалися саме максимальні ціни, як 

пропозиції так і попиту. В той же час, мінімальні ціни залишилися на попередньому рівні. 

На внутрішньому ринку України на базисі СРТ-порт зберігалася тенденція зростання цін. Так, бі-

льшість трейдерів, з метою залучення більшої кількості великотоннажних партій зерна, підвищували 

закупівельні ціни. Збільшення мінімальних закупівельних цін в порту склало 350 гривень на тонні. 

Зважаючи на стабільний попит на зернову, виробники підвищували відпускні ціни в середньому на 

100 гривень на тонні. 

Кукурудза 
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