
Котирування американської пшени-

ці на біржі СВОТ за підсумками звіт-

ного періоду знизилися на фоні 

швидкого просування збиральної 

кампанії озимої пшениці у США. Ви-

сокі запаси і пропозиція зернових у 

світі продовжують тиснути на ціни. 

Вихід звіту USDA також сприяв зде-

шевленню продукції. Так, аналітики 

підвищили прогноз урожаю зерно-

вих у США на 5 млн. тонн — 

до 61,5 млн. тонн. 

За даними аналітиків USDA, 

станом на 10 липня збираль-

на кампанія озимої пшениці 

у США виконана на 66% 

проти 62% роком раніше і 

65% в середньому. Щодо 

ярої пшениці, відзначається, 

що станом на 10 липня 70% 

сходів зернової знаходилися 

в хорошому і відмінному 

стані, що трохи нижче пока-

зників минулого тижня 

(72%) і року (71%). 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(25.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 156,2 дол./т +2 дол./т 

Matif 191,7 дол./т +14,5 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 161–164 дол./т -3 дол./т 

Украї на FOB (попит) 158–161 дол./т -2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3900–4200 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4250 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3600–4350 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 151–154 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 149–151 дол./т -3 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3750–4000 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3000–3500 грн/т -150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3200–3750 грн/т -100 грн/т 

Ринок  зернових   
культур 

На експортному ринку України в цьому сегменті відзначається активність попиту з боку імпортерів. 

Але, на фоні достатнього рівня пропозиції зернової ціни попиту та пропозиції на продовольчу пшени-

цю з умістом білка 12,5% і 11,5% знизилися в середньому на 1-2 долари на тонні. 

На фоні прогнозу зниження якості урожаю 2016 ціни на фуражну пшеницю також знизилися. При цьо-

му попит імпортерів на зернову оцінювався як стабільний.  

Щодо внутрішнього ринку, то варто відзначити що підприємства, які терміново потребували попов-

нення запасів зернової були вимушені підвищити закупівельні ціни, зважаючи на тенденції на базисі 

СРТ-порт. Разом з тим, частина споживачів незначно знижувала ціни попиту на зернову зважаючи на 

сезонний фактор.  



У Франції ціни на ячмінь за підсумками звітного періоду зменшилися. Приводом для 

здешевлення зернової стало збільшення пропозиції, що пов’язано із завершенням зби-

ральної кампанії. За даними FranceAgriMer, у Франції просувається збирання озимого і 

ярового ячменю. Так, до 18 липня урожай озимої зернової прибраний на 95% проти 

77% минулого тижня і 98% роком раніше, в той час як ярий — на 7% (3% і 38%). 

Водночас, в Україні експортні ціни попиту/пропозиції на фуражний ячмінь укріпили-

ся й озвучувалися трейдерами в межах 147–151 дол./т на базисі FOB з постачанням в 

липні. Учасники ринку відзначали досить високу активність торгово-закупівельної 

діяльності в цьому секторі. 

На внутрішньому ринку закупівельні ціни на фуражний ячмінь нового врожаю після 

значного зниження повертаються на попередні позиції і на фоні активного попиту з  

боку експортно-орієнтованих компаній зростають. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(25.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 121,9 дол./т +0,1 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 157,5 дол./т -0,2 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 147–151дол./т +2 дол./т 

Украї на FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3450–3700 грн/т +100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3100–3550 грн/т -200 грн/т 

Пропозиція, EXW 3200–3700 грн/т -150 грн/т  



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

На біржі Чи-

каго CBOT 

упродовж 

тижня коти-

рування кукурудзи поводили себе різноспрямова-

но. Основними факторами формування цін стали: 

 високий попит на зернову; 

 зниження прогнозу кінцевих запасів продукції 

у США; 

 зміцнення ринку сої. 

 

Проте, варто відзначити, що в операторів з'явили-

ся побоювання щодо зниження врожайності куль-

тури, якщо погодний фактор не стане більш сприятливим. За інформацією експертів USDA, станом на 10 

липня 76% культури перебували в доброму та відмінному стані, що трохи вище, ніж тижнем раніше (75%), 

проти 69% в минулому році. 

Щодо експортного ринку України, то варто відзначити, що тут відчувається дефіцит пропозиції кукуру-

дзи врожаю 2015 року. Ціни попиту та пропозиції за тиждень не змінилися і, як правило, були декларатив-

ними. При цьому ціни пропозиції на кукурудзу нового врожаю варіювалися в межах 168–174 дол./т з поста-

чанням в жовтні-листопаді. 

Зважаючи на дефіцит пропозиції фуражної кукурудзи старого врожаю, ціни та низьку активність експорт-

но-орієнтованих компаній ціни на базисі СРТ-порт були переважно декларативними і варіювали в межах 

4550–5100 грн/т. Кукурудза врожаю 2016 найчастіше контрактована за цінами в діапазоні 148–151 дол./т СРТ

-порт з поставкою в жовтні-листопаді. 

Упродовж звітного періоду внутрішні переробники практично не переглядали закупівельні ціни на куку-

рудзу. Так, вони знаходяться в діапазоні 4000–5100 грн/т, з урахуванням вартості доставки. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(25.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 131,9 дол./т -6,1 дол./т 

Matif 189 дол./т -4 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 197–200 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 190–195 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4550–5100 грн/т - 

Переробники,  СРТ-підприємство 4000–4900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 4100–5200 грн/т - 
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