
Фокус  
Попит: 

↑ високии  попит на експортному ринку 

Пропозиція: 

↑ зниження пропозиціи  великотоннажних партіи  

Відвантаження в портах: 

↑ пшениця: 327,3 тис. тонн 

 □ ячмінь: 70,9 тис. тонн 

↑ кукурудза: 438,1 тис. тонн 

Поле: 

 □ пшениця: посіяно на 5,9 млн га (95% від прогнозу)  

 □ ячмінь: посіяно на 877 тис. га (85% від прогнозу)  

 □ кукурудза: зібрано 20,84 млн тонн з площі 3,34 млн га (79 % від прогнозу) 
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Підвищення курсу долара знижує конкурентоспроможність американ-

ського зерна та підвищує привабливість зернових іншого походження 

— з Франції  та Чорноморського регіону. Але, слід зазначити, що для французької  пшениці це не стало поряту-

нком, оскільки ї ї  низька пропозиція і якість стримують експортну активність краї ни і тисне на ціни. Рекорд-

не світове виробництво, як і раніше, є фактором впливом на ситуацію з пшеницею в світі. 

Дещо іншим виявився тиждень для кукурудзи. До кінця розглянутого періоду ця зернова на Чиказькіи  біржі 

СВОТ подорожчала внаслідок аналогічної  ситуації  на ринку соєвих бобів. Також експортнии  попит на амери-

канську кукурудзу, як і раніше високии , що підтримує ціни.  

Проте, основнии  тиск на ціни продовжували чинити зростання курсу долара и  рекордне виробництво проду-

кції , порівняно з минулим роком. 

Не дивлячись на волатильність цін на головних світових торгових маи данчиках, експортнии  ринок Украї ни 

залишався стабільним протягом усього звітного періоду. Вирішальним фактором ціноутворення на ринку 

украї нських зернових виявився активнии  попит краї н-імпортерів. Але, слід зазначити, що ціни в секторі ку-

курудзи все ж піддавалися незначним коригуванням, однак на діапазонах це істотно не позначилося. Так, у 

низці випадків, ціни пропозиції  на фуражну кукурудзу знизилися до 165 дол./т на базисі FOB з постачанням у 

грудні. Мінімальні ціни попиту і надалі пере-

бувають на рівні 163 дол./т  на базисі FOB. 

Через здешевлення на базисі FOB, дещо зни-

зилися валютні ціни на базисі СРТ-порт — до 

145–151 дол./т (-2 дол./т, порівняно з тиж-

нем раніше). У свою чергу, гривневі ціни за-

лишалися незмінними. 

Щодо пропозиції  на внутрішньому ринку, то 

слід зазначити, що сільгоспвиробники, в очі-

куванні подальшого підвищення закупівель-

них цін, стримували реалізацію великотон-

нажних партіи  усіх видів зернових. 

За матеріалами компанії 

25.11.2016 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 137,5 +1,5 

Кукурудза (EuroNext) 175,7 -1 
Пшениця (EuroNext) 177,5 -1,,6 

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

Продов. пшениця 182–185 - 

Фуражна пшениця 167–170 - 

Ячмінь 156–159 - 

Кукурудза 167–169 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 600–4 850 - 

Фуражна пшениця 4 300–4 600 - 

Ячмінь 4 100–4 350 - 

Кукурудза 4 300–4 650 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 3 900–4 750 - 

Фуражна пшениця 3 700–4 150 - 

Ячмінь 3 300–4 000 - 

Кукурудза 3 900–4 400 - 

Ситуація на ринку 

http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/
http://www.agrochart.com/en/futures/section/3/euronext/

