
 

 

 
Щотижневик ринку зернових та олійних 

 
Зернові 
Ф’ючерси на кукурудзу та пшеницю знизились на цьому тижні. 
На пшеницю ф’ючерси знизилися після того, як російські 
чиновники оголосили, що вони не будуть обмежувати експорт 
зернових цього сезону. Це потягнуло за собою і ф’ючерси на 
кукурудзу. Сильніший долар також вплинув на ціни. Європейські 
ф’ючерси знижуються слідом за американськими. Однак, ціни на 
пізнішу доставку зросли після надходження новин про 
пошкодження посівів озимих зернових у Франції, Німеччині, 
Польщі та Україні. Agritel повідомляє про очікувані втрати 
врожаю пшениці у розмірі 2 млн т у Франції у 2012-13рр.; 5% 
всіх озимих не перезимували і 13% вижили лише частково. АПК-
Інформ повідомляє про те, що в Україні приблизно 24,5% всіх 
озимих культур не перезимували; це приблизно 2 млн га, 
враховуючи 1,9 млн га зернових. Основною ярою зерновою 
культурою у 2012 році очікується кукурудза, з рекордним 
врожаєм у розмірі 23,5 млн т. Очікуваний врожай пшениці та 
ячменю становитиме 14,5 млн т та 8,3 млн т відповідно. 
Загалом, АПК-Інформ прогнозує 48,5 млн т зернових у 2012 
році. На внутрішньому ринку можна спостерігати позитивну 
динаміки цін, обумовлену дефіцитом пропозиції для деяких 
трейдерів. На ринку залишається все менше якісної кукурудзи. 

Олійні 
Ціни на  нафту піднялися вище 124 дол. США за барель  після  
того, як сьогодні неочікувано знизились запаси у США, як 
повідомляє Reuters. Це нанесло удар по охолодженню цін на 
нафту, яку попередньо обіцяла Саудівською Аравією шляхом 
збільшення пропозиції. Ця обіцянка разом із сильнішим 
доларом, вплинули на зниження ф’ючерсів на олійні цього 
тижня. АПК-Інформ очікує збільшення посівних площ соняшнику 
та сої в Україні на 8% та 20% до 5,2 млн т та 1,35 млн т 
відповідно. У 2012 році очікується близько 10 млн т соняшнику. 
У 2012 році очікується лише 1,1 млн т ріпаку проти 1,45 у 2011 
році, що в основному пов’язано із зимовими втратами, як 
повідомляє АПК-Інформ. Цього тижня спостерігається висока 
експортна активність на внутрішньому ринку сої. Ситуація на 
внутрішньому ринку ріпаку не змінилась у зв’язку з очікуваним 
збільшенням цін та обмеженою ринковою пропозицією. 
 
 
Ціни на рослинну олію 
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Ціни на зернові 
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Випуск # 4 (21 березня 2012 року) 

Ціни на зернові та олійні 
 6-бер-12 13-бер-12 20-бер-12 
грн./дол. США 7.99 7.99 7.98 
грн./євро 10.56 10.48 10.5 
Зернові, грн./т    

CPT Одеса    
прод. пшениця 1840-1850 1850-1900 1850-1900 
фур. пшениця 1800-1840 1800-1840 1840 
ячмінь 1850-1900 1850-1910 1850-1900 
кукурудза 1850-1900 1880-1920 1880-1940 

CPT Миколаїв    
прод. пшениця 1800-1900 1800-1900 1800-1900 
фур. пшениця 1800-1830 1780-1830 1750-1830 
ячмінь 1800-1820 1800-1820 no ind 
кукурудза 1850-1880 1880-1920 1900-1940 

EXW Центр    
прод. пшениця 1710-1750 1710-1750 1710-1750 
фур. пшениця 1560-1650 1560-1700 1600-1700 
ячмінь 1600-1700 1600-1700 1700-1730 
кукурудза 1630-1700 1650-1800 1700-1850 

    
Олійні, грн./т    

CPT Екстр. заводи    
нас. соняшник 4000-4200 4000-4200 4000-4200 
олія соняшник 9600 9650 9550-9600 

CPT Південний    
ріпак 4500 4500-4550 4500-4550 
соя 3670-3800 3800-3850 4000 

EXW Центр    
нас. соняшник 4000-4150 4000-4200 4000-4200 
соя 3650-3700 3650-3700 3750-3850 
ріпак 4250-4450 4250-4450 4400-4450 

    
Ф’ючерси (21.03.2012)    
доставка травень серпень листопад 

MATIF, євро/т    
пшениця 208.8 200.3 199.5 
ріпак 473.3 451.3 445.8 
ячмінь 257.3 250.3 234.0 

Джерело: власні дані; Reuters; НБУ 
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