
Ситуація на ринку 

 Котирування кукурудзи на головних світових торгових 

майданчиках за підсумками звітного періоду зросли. На ри-

нку Америки ціни зростали через підвищений попит на зер-

нову, що викликано нарощуванням виробництва етанолу в 

США. У Франції ціни на кукурудзу зросли на фоні зниження 

прогнозу урожайності кукурудзи у Франції — до 6,91 т/га 

проти попередньої оцінки 6,99 т/га. Однак, значний обсяг 

виробництва зернової в США продовжує тиснути на ціни, до 

того ж, активні темпи посівної кампанії кукурудзи в Аргенти-

ні також сприяють зниженню цін. Крім того, посівна соєвих 

бобів в Бразилії згідно з графіком буде сприяти тому, що по-

сівна кампанія кукурудзи сафрінья стартуватиме відповідно 

до очікувань місцевих фермерів, як наслідок, прогнозоване 

високе виробництво зернової другого врожаю в країні може 

чинити тиск на ціни в подальшому. 

 Різноплановість цін фіксувалася на експортному ринку 

України, що викликано відмінністю рівня попиту на різні зер-

нові українського походження. Продовольча пшениця на 

базисі поставки FOB за тиждень дещо знизилася в ціні. Як 

зазначає аналітичне агентство Thomson Reuters, експортні 

ціни на українську пшеницю з протеїном 11,5% характеризу-

ються великим спредом між попитом і пропозицією — 183–

188 дол./т на базисі FOB глибоководні порти Чорноморсь-

кого узбережжя. Трейдери сумніваються, що зниження об-

сягів виробництва пшениці в Австралії серйозно підтримає 

ціни на зерно з Чорномор'я, однак, на їхню думку, це підви-

щить його конкурентоспроможність в країнах Південно-

Східної Азії.  

 Експортні ціни на кукурудзу впродовж тижня були во-

лотильними, але коливалися в основному у встановленому 

раніше діапазоні.  

 На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт ціни в ос-

новному зростали, що пов’язано з необхідністю експортерів 

виконувати раніше укладені контракти. Так компанії, які не 

потребують термінових поставок зернових озвучують нижчі 

ціни, ніж ті, хто все ще не закрили укладені раніше контрак-

ти. Тому, сьогодні ми маємо широкий діапазон закупівель-

них ціни на зерно. 

 Активізується ринок кукурудзи. Просування збираль-

ної кампанії, і надходження великих обсягів кукурудзи на 

ринок сприяють активізації торгівлі. Пізня збиральна кампа-

нія була врахована ринком, і наростання відвантажень куку-

рудзи планується не раніше листопада–грудня. При 

цьому, фермери продовжують притримувати кукурудзу 

в зв'язку з не привабливими цінами, що може незаба-

ром призвести до дефіциту великих партій і деякого 

зростання цін. 

27.10.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 137,2 +1,6 

Кукурудза (EuroNext) 178,0 +6,2 

Пшениця (EuroNext) 191,5 +0,8 

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

Продов. пшениця 191—195 +0 

Фуражна пшениця 178—182 +0 

Ячмінь 185—189 +1 

Кукурудза 163—165 +1 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 5 400—5 550 +50 

Фуражна пшениця 5 100—5 250 +0 

Ячмінь 5 250—5 450 +50 

Кукурудза 4 550—4 700 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 600—5 500 +50 

Фуражна пшениця 4 150—4 950 +50 

Ячмінь 4 300—5 150 +50 

Кукурудза 3 950—4 600 +0 

Фокус ринку 

Попит: 

Зниження попиту на пшеницю 

Пропозиція: 

Проблеми логістики 

Утримання пропозицій пшениці та ячменю 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 102,5 тис. тонн 

ячмінь: 96,3 тис. тонн 

кукурудза: 107,5 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

  кукурудза: 2,62 млн га (58%, 12,5 млн тонн) 

Посівна кампанія 

  пшениця: 5,81 млн га (94%) 

 ячмінь:  764 тис. га (83%) 

Зернові  
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