
Зернові культури 

На європейському ринку пшениці тиск на ціни надавала низька конкурентоспроможність місце-

вої зернової на світовому ринку. Аналітики Єврокомісії оцінюють експорт пшениці з країн блоку з 

початку поточного МР (липень-січень) на рівні 12,18 млн тонн, що на 18,6% нижче торішніх показ-

ників (16,2 млн тонн). Зниження експортної активності пшениці з ЄС на зовнішні ринки обумовлена 

високою конкуренцією з боку російської зернової. Відзначимо також, що курс євро по відношенню 

до долара США як і раніше високий, що стримує більш відчутне 

зниження цін на європейську зернову, але, в той же час, робить її 

більш дорогою для імпортерів. 

 

На біржі Чикаго CBOT котирування кукурудзи розвивалися в 

впевненому підвищувальному тренді. Підтримку цінам надава-

ли несприятливі погодні умови у Південній Америці. В Аргентині 

посуха призвела до того, що Мінсільгосп країни знизив оцінку 

посівної площі до 8,7 (-0,1) млн га. У Бразилії збиральна кампа-

нія на кінець січня була виконана на 5,3% посівних площ, що пе-

ревершує торішні показники (4,6%), в той же час, посівна куку-

рудзи сафрінья в найбільшому штаті-виробнику Мату-Гросу 

проведена на 7,1% запланованих площ. Однак, уже на початку 

лютого, в країні очікуються зливи, які будуть перешкоджати 

проведенню польових робіт в країні в оптимальні терміни. 

 

 На експортному ринку України цінова ситуація в зерновому 

сегменті продовжувала розвиватися в підвищувальному трен-

ді. Основну підтримку цінам надавали стабільний попит імпор-

терів і зростання котирувань на світових майданчиках протягом звітного періоду. Найбільш істотне 

зростання спостерігалося в секторі фуражної кукурудзи, що було викликано високими темпами 

торгово-закупівельної діяльності. Так, за підсумками тижня ціни склали 172–177 дол./т на базисі 

FOB з поставкою в лютому — на початку березня. 

 

На портовому майданчику протягом першої половини тижня зберігалася тенденція зростання 

цін, при цьому в другій — намітився низхідний ціновий тренд, який викликало зміцнення курсу на-

ціональної валюти. При цьому у секторі фуражної кукурудзи домінував підвищувальний ціновий 

тренд. Основну підтримку цінам надавали ситуація на зовнішньому ринку, а також висока закупі-

вельна активність трейдерів. 

 

Внутрішні переробники потребуючи сировину в умовах конкуренції з експортно-орієнтованими 

компаніями були вимушені збільшувати закупівельні ціни. Аграрії, відзначаючи активний попит та 

зростання закупівельних цін, продовжують реалізовувати зерно малими партіями. 

Фокус ринку 
попит: 

↑ конкуренція за обмежену пропозицію 
↑ зростання цін на експортному ринку 

пропозиція: 

↑ недостатня пропозиція всіх 

зернових 

відвантаження в портах: 
↓пшениця: 284,0 тис. тонн 
↓ ячмінь: 48,4 тис. тонн 
↑ кукурудза: 340,1 тис. тонн 

поле: 

□ Стан озимих: 

 в хорошому і задовільному: 6,249 млн 
га (86,4%) 

 в слабкому і розрідженому: 987,3 тис. 

га (13,6%) 



Зернові культури 

Ціни 

02.02.18 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 142,3 +2,0 

Кукурудза (EuroNext) 189,6 +1,3 

Пшениця (EuroNext) 195,8 +0,3 

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

Продовольча пшениця 194–197 +2 

Фуражна пшениця 185–192 +2 

Ячмінь 192–196 +0 

Кукурудза 175–182 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продовольча пшениця 5 600–5 900 +50 

Фуражна пшениця 5 350–5 750 +0 

Ячмінь 5 400–5 750 +0 

Кукурудза 5 150–5 450 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продовольча пшениця 4 800–5 800 +50 

Фуражна пшениця 4 300–5 550 +50 

Ячмінь 4 750–5 600 +50 

Кукурудза 4 150–5 150 +100 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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