
Фокус  

Попит: 

стабільний попит на кукурудзу 

активізація трейдерів на ринку ранніх зернових 

Пропозиція: 

достатня кількість пропозицій зернових перед почат-

ком сезону 

Відвантаження в портах: 

пшениця: 142,1. тонн 

ячмінь: 15 тис. тонн 

кукурудза: 337,4 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

 пшениця: 74 тис. га (218 тис. тонн); 

 ячмінь: 234 тис. га (787 тис. тонн); 

 горох: 29 тис. га (71 тис. тонн). 

 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

 

Ситуація на ринку 

Світовий ринок зернових культур протягом звітного періо-

ду охарактеризувався значним ростом цін. Несприятлива 

погода для розвитку посівів зберігається на більшій терито-

рії західної Європи та України, що сприяло зростанню коти-

рувань. Минулі опади дещо поліпшили стан ґрунту у Фран-

ції, але наразі у Східній Європі панує посуха. На поточному 

тижні аналітики Strategie Grains знизили прогноз виробниц-

тва пшениці у Франції на 1,6 млн тонн, — до 35,6 млн тонн. 

 

Європейський ринок зерна підтримував і ринок американ-

ської кукурудзи, де підсумковому зростанню котирувань 

сприяв активний експорт цієї зернової на фоні зниження 

курсу долара США. На формування ціни вплинула також 

активність збиральної кампанії в Аргентині та Бразилії, це 

стримувало стрімке зростання цін. 

 

На експортному ринку України ціни на пшеницю та фура-

жний ячмінь дещо знизилися, переходячи на  оцінку нового 

урожаю.  

 

Портові ціни на пшеницю продовжують знижуватися, що 

викликано початком збиральної кампанії. Проте, ціни на 

фуражний ячмінь в середньому зросли на 50 грн/т, що пов’-

язано з активним попитом трейдерів на зернову.  

 

У свою чергу, внутрішні переробники найчастіше залишали 

закупівельні ціни на попередньому рівні.  

30.06.2017 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Кукурудза (СВОТ) 145,8 +5,0 

Кукурудза (EuroNext) 199,4 +4,0 

Пшениця (EuroNext) 201,4 +7,4 

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

Продов. пшениця 180—188 - 

Фуражна пшениця 166—174 - 

Ячмінь 153—160 - 

Кукурудза 168—174 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Продов. пшениця 4 750—5 150 -50 

Фуражна пшениця 4 300—4 850 -50 

Ячмінь 4 100—4 400 +50 

Кукурудза 4 600—4 850 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Продов. пшениця 4 400—5 100 - 

Фуражна пшениця 4 000—4 500 -100 

Ячмінь 3 700—4 300 - 

Кукурудза 4 000—4 450 - 

ЗЕРНОВІ 

Зернові  
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