
Фокус  

Попит: 

високий попит на пшеницю на зовнішньому ринку 

високий попит на внутрішньому ринку 

Пропозиція: 

підвищення активності виробників на внутрішньому 

ринку 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 349,0 тис. тонн 

ячмінь: 26,7 тис. тонн 

кукурудза: 780,2 тис. тонн 

Поле: 

в Україні весняна посівна кампанія вже розпочалася в 
17-ти областях. Станом на 15 березня сівбу ранніх зер-
нових і зернобобових культур здійснено на площі 273 
тис. га (11 до прогнозу): 

 яра пшениця: 6 тис. га (3% до прогнозу — 190 тис. 
га); 

 ярий ячмінь: 178 тис. га (10% — 1,728 млн га); 

 овес: 8 тис. га (4% — 208 тис. га); 

 горох: 81 тис. га (29% — 276 тис. га). 

Ситуація на ринку 

Протягом минулого тижня експортний ринок України активно 
інтегрував зниження світових цін, яке відбулося тижнем раніше. 
Нагадаємо, на Чиказькій біржі СВОТ суттєве падіння ціни на ку-
курудзу відбулося на фоні виходу березневого звіту USDA 
(експерти підвищили прогнози валового збору південноамери-
канської зернової на 9 млн тонн) та різкого падіння цін на нафту. 
Так, за підсумками тижня експортні ціни попиту та пропозиції на 
базисі FOB на зернові українського походження знизилися на 1-2 
долари на тонні. Паралельно з експортними цінами знижували-
ся і внутрішні закупівельні ціни на базисі СРТ-порт. Хоча варто 
зазначити, що зниження цін найчастіше відбувалося в раніше 
сформованому діапазоні. Воно стало можливе за рахунок доста-
тнього рівня пропозиції з боку виробників, адже зараз вони зна-
ходяться в активній фазі посівної кампанії і потребують оборот-
них коштів.  

Щодо світового ринку, то за підсумками звітного періоду на го-
ловних світових торгових майданчиках ціни на зернові зросли, 
будучи волатильними протягом всього періоду. Зростання коти-
рувань кукурудзи на Чиказькій біржі СВОТ стало можливим за 
рахунок активного попиту світових імпортерів та експорту про-
дукції зі США, а також очікуване скорочення посівної площі під 
культурою врожаю 2017/18 МР у США підтримували ціни. При 
цьому баланс попиту і пропозиції кукурудзи в світі, а також перс-
пективи гарного врожаю культури в Південній Америці, зважаю-
чи на сприятливі погодні умови продовжують тиснути на ринок. 
Котирування пшениці на біржі Euronext також дещо зросли. Про-
тягом тижня гравці здійснювали спекулятивні покупки на фоні 
радісних оцінок результатів двох тендерів  — у Єгипті і в Алжирі. 

Враховуючи таку динаміку цін на світовому ринку та активний 
попит світових імпортерів на українське зерно, експерти вважа-
ють зниження закупівельних цін на внутрішньому ринку України 
короткостроковим й очікують відтік цін. 

17.03.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 144,6 +3,7 

Кукурудза (EuroNext) 184,9 +2,8 

Пшениця (EuroNext) 184,6 +1,2 

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

Продов. пшениця 188—192 -1 

Фуражна пшениця 177—180 -1 

Ячмінь 168—171 +1 

Кукурудза 167—173 -1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 200—5 400 -50 

Фуражна пшениця 4 850—5 150 -150 

Ячмінь 4 500—4 830 - 

Кукурудза 4 800—5 050 -80 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 600—5 400 - 

Фуражна пшениця 4 000—4 700 - 

Ячмінь 3 700—4 300 +50 

Кукурудза 4 000—4 500 - 

ЗЕРНОВІ 
Зернові  


