
Ринок  

зернових культур 

Прогноз 

 

У другій половині січня очікується зниження темпів торгово-закупівельної діяльності через: 

 зниження попиту на зернову з боку експортно-орієнтованих компаній; 

 зниження попиту на зернову з боку переробників, за рахунок зниження експортних цін на борошно 

та зниження рентабельності його виробництва; 

 відновлення коливань валютного ринку, що сприяє стримуванню продажів зернової аграріями в очі-

куванні росту закупівельних цін на фоні девальвації національної валюти. 

На світовому ринку пшениці впродовж звітного періоду 

ціни розвивалися різнонаправлено, і за підсумками тижня 

знизилися. На них чинила тиск висока пропозиція на зер-

нову на ринку (за рахунок рекордного виробництва культу-

ри в ЄС). До того ж ринок активно слідкує за погодою у 

Причорноморському регіоні, де через недостатній сніго-

вий покрив існує загроза загибелі посівів у морози. 

Ціна пшениці українського походження на між-

народній арені також знизилась відповідно до 

кон’юнктури світового ринку. Варто відзначити 

її низьку привабливість для імпортерів через 

неконкурентність цін. На сьогоднішній день, 

ціни попиту та пропозиції не є паритетними. 

Тож у подальшому очікується зниження цін 

пропозиції на світовій арені на українську пше-

ницю. 

На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт за 

звітний період відбулося зниження мінімальних 

закупівельних цін, що пов’язано в першу чергу 

зі зниженням експортної ціни та зменшенням 

попиту на зернову, оскільки пшениця залиша-

лася ключовою експортною культурою зерново-

го ринку протягом липня-грудня, і поставляла-

ся на зовнішні ринки з перевищенням торішніх 

показників. Впродовж першої половини сезону 

(липень-грудень) з України було експортовано 

9,8 млн тонн пшениці. Враховуючи що експорт-

ний потенціал цього сезону складає близько 14 

млн тонн, очікується зниження темпів експорту 

пшениці, що, у свою чергу, знижує попит на 

зернову на внутрішньому ринку з боку експорт-

но-орієнтованих компаній.  

Пшениця 

 
Ціни 

на звітну дату 
(16.01) 

Зміна се-
редньої 
ціни за 

тиждень 

CBOT 174,0 дол./т -1,8 дол./т 

Matif 179,8 дол./т -6 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 187 – 191 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 182 – 191 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , 
СРТ-порт 

3650 – 3900 грн/т -50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3650 – 4100 грн/т -50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3400 – 3920 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 177 – 182 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 171 – 176 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , 
СРТ-порт 

3350 – 3700 грн/т -50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3400 – 3700 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3400 – 3700 грн/т - 



Кукурудза 

Впродовж третього тижня світова ціна перебувала у позитивному тренді, але завершила звітний пе-

ріод здешевленням. Зростанню цін сприяв оновлений прогноз світового виробництва кукурудзи. У 

свою чергу, в кінці тижня ціни зазнали зниження за рахунок великої пропозиції зернової на світово-

му ринку при досить низькому попиті. 

За рахунок значного зниження світових цін на початку січня, на українському експортному ринку ку-

курудзи ціни попиту/пропозиції за звітний тиждень знизились на 2 долара на тонні, і встановилися у 

діапазонах 163-166 і 167-170 дол./т на базисі FOB. 

На внутрішньому ринку України відзначалися різноспрямовані цінові тенденції. Частина перероб-

них компаній придбала зернову, не змінюючи закупівельних цін. Разом з тим, низка покупців намага-

лися знижувати ціни попиту, проте діапазон залишився колишнім — 3050-3500 грн/т СРТ-

підприємство. 

Наразі ціни на кукурудзу на внутрішньому ринку перебувають під тиском таких факторів: 

 відновлення коливань валютного ринку, що стримує аграріїв продавати зернову; 
 збільшення попиту на зернову на фоні збільшення активності експортно-орієнтованих компаній, 

які переходять від реалізації пшениці до реалізації кукурудзи; 
 зниження світової та експортної цін; 
 девальвація національної валюти. 

 Ціни 
на звітну дату (16.01) 

Зміна середньої ціни 
за тиждень 

CBOT 143,0 дол./т +2,4 дол./т 

Matif 168,7 дол./т -5,2 дол./т 

Украї на FOB 
(пропозиція) 

164 – 169 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 161 – 165 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані 
компанії , СРТ-порт 

3270 – 3500 грн/т -30 грн/т 

Переробники, СРТ-
підприємство 

3050 – 3500 грн/т -50 грн/т 

Пропозиція, EXW 3100 – 3600 грн/т - 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

