
Котирування американської пшениці на СВОТ протягом звітного періоду розвивалися переважно в 

підвищувальному тренді, завершивши тиждень подорожчанням. Підтримало ринок деяке ослаблен-

ня курсу долара. При цьому на ціни продовжує тиснути погодний фактор. Оператори ринку побою-

ються, що похолодання і посушлива погода можуть завдати шкоди посівам озимої пшениці. 

На експортному ринку України пшениця користується низьким попитом. Ціни пропозиції на про-

довольчу пшеницю 12,5% знизилися в середньому на 1–3 дол./т - до 175–177 дол./т FOB з постачанням 

у квітні. При цьому ціни попиту істотно не коригувалися  і були переважно декларативними. 

На внутрішньому ринку на базисі СРТ-порт ціни на продовольчу пшеницю підвищилися в серед-

ньому на 50–100 гривень на тонні, що було обумовлено падінням вартості гривні по відношенню до 

долара. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(05.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 174,8 дол./т +4,7 дол./т 

Matif 174,9 дол./т +0,3 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 175–179 дол./т -2 дол./т 

Украї на FOB (попит) 173–175 дол./т -1 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4300–4500 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4500 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4600 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 164–168 дол./т +1 дол./т 

Украї на FOB (попит) 160–162 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4000–4300 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3450–4150 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3500–4300 грн/т - 

Ринок  
зернових  
культур 



Найближчий контракт кукурудзи на біржі Чикаго CBOT по-

чав тиждень з подорожчання, за яким послідувало істотне 

ослаблення цін, і тиждень завершився «в мінусі». Істотний 

тиск на котирування в кінці тижня спричинив вихід звіту USDA, в якому очікується розширення посі-

вних площ під кукурудзою в США до 93,6 млн акрів, що стане третім за величиною показником з 1944 

року. Прогноз експертів значно перевищив очікування операторів ринку (90 млн акрів) і на 6,4% пере-

вершує результат 2015/16 МР. 

Пильну увагу операторів привернуло рішення Китаю щодо скасування програми по накопиченню ку-

курудзи. Це у свою чергу, призведе до скорочення імпорту зерна в країну і допоможе розвитку внутрі-

шньої торгівлі.  

На українському експортному ринку зберігається тенденція зниження цін на фуражну кукурудзу. 

Даний тренд обумовлений деяким скороченням попиту імпортерів, зміцненням курсу національної 

валюти, а також зниженням котирувань на зернову на тлі підвищення прогнозу світового урожаю, згі-

дно з даними звіту USDA.  

Так, на майданчику СРТ-порт закупівельні ціни на фуражну кукурудзу, як правило, озвучуються трей-

дерами в межах 4050–4450 грн/т , що в середньому на 50–200 грн/т нижче показників тижнем раніше. 

У свою чергу, на базисі FOB зниження цін попиту/пропозиції на зернову склало в середньому на 1–2  

дол./т — до 163–166/166–170 дол./т FOB, відповідно з постачанням в квітні. 

Варто зазначити, що протягом звітного періоду аграрії стримували пропозиції кукурудзи в очікуванні 

росту закупівельних цін. 

 Ціни на 
 звітну дату 

(05.04) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 139,4 дол./т -6,9 дол./т 

Matif 172,3 дол./т -2,1 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 167–171 дол./т - 

Украї на FOB (попит) 165–167 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 4050–4600 грн/т +50 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–4270 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3550–4400 грн/т - 

Кукурудза 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
«Фенікс-Агро» 

 

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

