
Упродовж звітного періоду, котирування європейської пшениці на біржі Euronext розвивалися пере-

важно у знижувальному тренді. Головну роль зіграли ціни на Чиказькій біржі СВОТ, які перебувають 

під впливом збиральної кампанії в країні. Важливим фактором впливу на ціноутворення у Європі ста-

ли побоювання з приводу якості та обсягів нового врожаю зернової. Зокрема у Франції, де частка фу-

ражної пшениці в загальному обсязі виробництва значно підвищиться. 

Під впливом кон'юнктури світового ринку, зокрема зниження котирувань на світових майданчиках, 

зважаючи на збільшення кількості пропозицій зерна нового врожаю з основних країн-виробників на 

експортному ринку України ціни попиту та пропозиції за звітний тиждень суттєво знизилися. 

Відповідно до експортного ринку, на базисі СРТ-порт ціни попиту знизилися в середньому на 150–

400 грн/т і, як правило, озвучувалися трейдерами в межах 3900–4400, 3900–4300 і 3800–4150 грн/т СРТ

-порт відповідно на продовольчу зернову (2 і 3 класу) і фураж. Активність торгово-закупівельної дія-

льності в даному сегменті була невисока. 

На внутрішньому ринку істотних цінових змін не відзначалося. Частина переробних компаній, як і 

раніше, продовжувала 

поповнювати раніше 

сформовані запаси не-

великими партіями за 

колишніми закупівель-

ними цінами. У той же 

час, деякі переробники 

напередодні надхо-

дження на ринок зерна 

нового врожаю знижу-

вали ціни попиту. 

Пшениця 

 Ціни на 
 звітну дату 

(03.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 
CBOT 152,9 дол./т -14,1 дол./т 

Matif 169,1 дол./т -12,8 дол./т 

Продовольче зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 173–177 дол./т -5 дол./т 

Украї на FOB (попит) 170–173 дол./т -5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3900–4500 грн/т -150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3800–4550 грн/т - 

Пропозиція, EXW 3900–4800 грн/т - 

Фуражне зерно 

Украї на FOB (пропозиція) 161–164 дол./т -9 дол./т 

Украї на FOB (попит) 158–161 дол./т -8 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3800–4250 грн/т -150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 3600–4250 грн/т -150 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4150 грн/т - 

Ринок   
зернових  
культур 



У Франції ціни на ячмінь за підсумками звітного періоду зросли. Приводом 

для цього стало зниження якості майбутнього врожаю. За даними 

FranceAgriMer, стан озимого ячменю у Франції погіршився. Так, на 6 червня 

частка зернових у відмінному і хорошому стані знизилася до 76% проти 78% 

тижнем раніше. У свою чергу, для ярого ячменю цей показник досить висо-

кий — 91% проти 93%, тижнем раніше. 

Водночас, експортні ціни попиту/пропозиції на фуражний ячмінь переваж-

но озвучувалися трейдерами в межах 147–151 / 152–155 дол./т FOB відповідно з 

постачанням в липні проти 153–156/157–160 дол./т FOB в кінці минулого тиж-

ня. При цьому учасники ринку відзначали досить високу активність торгово-

закупівельної діяльності в цьому секторі. 

На внутрішньому ринку закупівельні ціни на фуражний ячмінь нового вро-

жаю озвучувалися в діапазоні 3600–3950 грн/т СРТ-порт, що в середньому на 

50–100 грн/т нижче показників минулого тижня. При цьому ціни попиту в 

доларовому еквіваленті також знизилися і встановилися в межах                   

128–135 дол./т СРТ-порт проти 135–141 дол./т СРТ-порт тижнем раніше. 

Ячмінь 

 Ціни на 
 звітну дату 

(03.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

Фуражнии  ячмінь (EXW, Угорщина) 146,1 дол./т +3,4 дол./т 

Фуражнии  ячмінь (Франція) 160,0 дол./т +1,0 дол./т 

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

Украї на FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 3700–3950 грн/т -100 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3500–3900 грн/т -20 грн/т 

Пропозиція, EXW 3550–4000 грн/т -20 грн/т  



На біржі Чикаго CBOTвідзначалася волатильність цін найближчого контракту кукурудзи протягом ти-

жня. Основний тиск чинило ослаблення ринку пшениці. Ціни дещо підтримали високий попит на аме-

риканську продукцію і погодний фактор. 

Варто відзначити, що наприкінці тижня істотний тиск на ціни мав перегляд у бік підвищення оцінки 

посівних площ під американською кукурудзою в 2016/17 МР. Додатковий вплив спричинила публікація 

оцінки запасів американської кукурудзи. 

Разом з тим, з огляду на досить активний попит імпортерів на українську фуражну кукурудзу та дефіцит 

пропозиції зернової старого врожаю, істотного зниження цін на українську зернову на світовій арені не 

відзначалося. Ціни попиту/пропозиції на кукурудзу врожаю 2015 року озвучувалися в межах 197–201/203

–207 дол./т на базисі FOB відповідно з постачанням в липні проти 199–204/207–211 дол./т на базисі FOB у 

кінці попереднього тижня. При цьому ціни попиту/пропозиції на зернову нового врожаю істотно не 

змінювалися і озвучувалися в діапазонах 170–174/178–180 дол./т FOB з постачанням у жовтні-листопаді. 

Варто відзначити, що угоди найчастіше здійснювалися за цінами на рівні 175 дол./т. 

Кукурудза 

 Ціни на 
 звітну дату 

(03.07) 

Зміна 
середньої ціни 

за тиждень 

CBOT 139,0 дол./т -12,3 дол./т 

Matif 188,5 дол./т -10,5 дол./т 

Украї на FOB (пропозиція) 203–207 дол./т -4 дол./т 

Украї на FOB (попит) 197–201 дол./т -4 дол./т 

Внутрішній ринок 

Експортно-орієнтовані компанії , 
СРТ-порт 

4900–5250 грн/т -150 грн/т 

Переробники,  СРТ-підприємство 3950–4900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 4000–5100 грн/т - 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
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