
Ситуація на ринку 

 Ринки Європи та Причорномор'я продовжують конкуру-

вати за споживача. Поки причорноморська пшениця перема-

гає у цих змаганнях. Так, на останньому тендері Єгипет заку-

пив 240 тис. тонн виключно російської пшениці, при цьому 

причорноморська зернова продовжує домінувати на прове-

дених GASC тендерах і склала 76% всіх закупівель пшениці. На 

фоні цих подій, аналітики FranceAgriMer знизили прогноз екс-

порту французької м'якої пшениці в треті країни в 2017/18 МР 

на 300 тис. тонн — до 9,9 млн тонн. Варто відзначити, що тиск 

на ціни європейської зернової чинять і високі кінцеві запаси 

пшениці у Франції — 3,3 млн тонн, що значно перевищує се-

редні показники перехідних запасів зернових у середньому за 

5 років (2,9 млн тонн). Таким чином, європейський ринок 

пшениці поки не бачить факторів, які би підтримували ціни на 

зерно, тож ми бачимо підсумкове зниження пшеничних коти-

рувань на біржі Euronext.  

 На Чиказькій біржі СВОТ котирування кукурудзи на по-

чатку тижня знизилися через високий рівень пропозиції зер-

нової на світовому ринку, але вже в другій половині тижня 

оператори ринку звернули свою увагу на темпи збиральної 

кампанії в США, яка виконана на 83% проти 91% в середньому 

за п’ять років на звітну дату. Також певну підтримку цінам 

надавав високий попит етанолової промисловості на амери-

канську кукурудзу. 

 Враховуючи зниження цін на зернові на головних світо-

вих торгових майданчиках позаминулого тижня, ми отримали 

зниження цін на експортному ринку минулого тижня. У секто-

рі фуражної пшениці ціни попиту знизилися на 1–2 долари на 

тонні і встановилися в межах 173–178 дол./т на базисі FOB. 

Ще більше втратила в ціні кукурудза — 2–3 долари на тонні —

до 158–160 дол./т на базисі FOB з поставкою в листопаді-

грудні. Стабільними лишилися лише ціни на ячмінь — на рівні 

184–187 дол./т, що зумовлено активним попитом на зернову 

зі сторони імпортерів та низьким рівнем пропозиції на внутрі-

шньому ринку.  

 Портові ціни за підсумками звітного періоду лишилися 

на рівні попереднього тижня, що зумовлено недостатнім рів-

нем пропозицій. Але, враховуючи кон'юнктуру світового та 

експортного ринку в подальшому можливе незначне знижен-

ня цін на основні зернові культури. 

 Внутрішні переробники в сегменті ячменю, відзначаючи 

недостатню кількість пропозицій зернової на фоні високої 

конкуренції з боку трейдерів, вважали за доцільне поступово 

підвищувати ціни попиту. Ціни на кукурудзу дещо знизилися 

на фоні активної пропозиції.  

17.11.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 135,2 -2,0 

Кукурудза (EuroNext) 183,7 +0,7 

Пшениця (EuroNext) 186,9 +0,3 

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т  (пропозиція) 

Продов. пшениця 191—194 -0 

Фуражна пшениця 177—181 -1 

Ячмінь 188—191 +0 

Кукурудза 161—164 -2 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 400—5 550 -0 

Фуражна пшениця 5 050—5 250 -50 

Ячмінь 5 300—5 500 +0 

Кукурудза 4 550—4 700 +0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 600—5 500 +0 

Фуражна пшениця 4 150—4 950 +0 

Ячмінь 4 350—5 200 +50 

Кукурудза 3 950—4 600 -50 

Фокус ринку 

Попит: 

Стабільний попит на внутрішньому ринку 

Активний попит імпортерів на ячмінь 

Пропозиція: 

Низька пропозиція ячменю 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 247,0 тис. тонн 

ячмінь: 5,1 тис. тонн 

кукурудза: 213,3 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

  кукурудза: 3,52 млн га (78%, 18,2 млн тонн) 

Посівна кампанія 

  пшениця: 5,93 млн га (96%) 

 ячмінь:  819 тис. га (89%) 

Зернові  

https://fenix-agro.com/site/
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