
Пшениця 

Впродовж звітного періоду світові ціни на пшеницю 

рухались різноспрямовано. Так, американська зерно-

ва перебувала під впливом нового прогнозу скоро-

чення посівних площ під майбутній урожай. Оцінка 

площі під пшеницею була знижена до 51,1 млн акрів 

(5,46 млн акрів), включаючи яру пшеницю — до 12,7 

(13,2) млн акрів. Тож, американська пшениця закін-

чила тиждень в плюсі. На відміну від неї, європейсь-

кий ринок пішов униз. Тиск на ціни на зернову 

надавали недостатньо активний експорт французь-

кої зернової при її високому виробництві, що згідно 

поточним прогнозам, призведе до значного зрос-

тання запасів продукції. 

Пшениця українського походження на світовій арені 

втрачає в ціні другий тиждень поспіль. На 

сьогоднішній день українська зернова користується 

низьким попитом серед імпортерів. Також відзна-

чається відсутність паритету між цінами попиту та 

пропозиції, тож в подальшому очікується зниження цін 

пропозиції на світовій арені на пшеницю українського походження. 

На внутрішньому ринку на 

базисі СРТ-порт закупівель-

ні ціни в гривневому еквіва-

ленті зросли за рахунок 

знецінення гривні, але варто 

зазначити, що дані ціни не 

повністю інтегрували де-

вальвацію національної ва-

люти. Низькі темпи інтегра-

ції девальваційних процесів 

пояснюються низьким      

інтересом експорто-

орієнтованих компаній, 

оскільки значна частка 

експортного потенціалу 

пшениці вже вивезена за 

межі країни і трейдери в 

більшій мірі перейшли в сег-

мент кукурудзи. 

Ринок  

зернових к
ультур 

Прогноз 

 

Наприкінці січня очікується зниження темпів торгово-

закупівельної діяльності та закупівельних цін у доларово-

му еквіваленті в наслідок таких факторів: 

 зниження попиту на зернову з боку  еспортоорієнтова-

них компаній; 

 зниження попиту на зернову з боку переробників, за 

рахунок здешевлення експортних цін на борошно та 

зниження рентабельності його виробництва. 

Варто відзначити, що відновлення коливань валютного 

ринку (яке сприяє стримуванню продажів зернової агра-

ріями у вичікуванні росту закупівельних цін на фоні дева-

львації національної валюти) буде стримувати ціни від різ-

кого зниження на внутрішньому ринку. 

 Ціни на 
 звітну дату 

(25.01) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 174,7 дол./т +0.7 дол./т 

Matif 178,6 дол./т -1.2 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 183 – 187 дол./т -5 дол./т 

Украї на FOB (попит) 178 – 182 дол./т -4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3650 – 4000 грн/т - 

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

Пропозиція, EXW 3400 – 3920 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 173 – 178 дол./т -5 дол./т 

Украї на FOB (попит) 168 – 172 дол./т -4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3400 – 3850 грн/т +50 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 3400 – 3700 грн/т - 



Кукурудза 

Світовий ринок кукурудзи 

впродовж звітного періоду був 

досить волатильним, закінчив-

ши тиждень в плюсі. На ситуа-

цію продовжує впливати падаю-

чий ринок нафти, стримуючи 

ціни на кукурудзу, не дивлячись 

на ризики зниження валового 

збору майбутнього урожаю. Ос-

новну підтримку цінам на куку-

рудзу впродовж звітного періо-

ду надавала затримка посівної 

кампанії в Бразилії, яка склалася через затримку збору сої. Також перспектива активізації світової торгівлі під-

тримує ціни на зернову. 

Не дивлячись на загальносвітову тенденцію росту цін на кукурудзу (протягом звітного періоду), кукурудза 

українського походження за звітний період значно втратила в ціні. Таке зниження відбувається за рахунок зна-

чного просідання світових цін на початку січня та слабкого інтересу імпортерів до українського зерна через 

його неконкурентну ціну. 

На внутрішньому ринку ми спостерігаємо зростання цін попиту/пропозиції лише в гривневому еквіваленті за 

рахунок єдиного фактору — девальвації гривні. 

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

 відновлення коливань валютного ринку, що сприяє стримуванню продажів зернової аграріями; 

 збільшення попиту на зернову на фоні збільшення активності експортно-орієнтованих компаній, які пере-
ходять від реалізації пшениці до реалізації кукурудзи; 

 зниження світової та експортної цін; 

 девальвація національної валюти. 

 Ціни 
на звітну дату  

(25.01) 

Зміна  
середньої ціни за 

тиждень 
CBOT 145,7 дол./т +2,7 дол./т 

Matif 169,7 дол./т +1 дол./т 

Украї на FOB 
(пропозиція) 

162 – 166 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 160 – 164 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані 
компанії , СРТ-порт 

3400 – 3750 грн/т +150 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/

