
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій чиказькій біржі СВОТ 

котирування зернових культур розвивалось 

в різних цінових напрямках. Внаслідок 

хороших погодних умов для посівів 

пшениці, ф’ючерси на зернову знизились до 

223,5 дол/т (-2,2 дол/т). Додатково на ціну 

продовжують впливати введення Росією 

квот та мита на експорт зернових культур. У 

свою чергу ф’ючерси на кукурудзу зросли 

до 172,2 дол/т (+5,5 дол/т) через хороший 

попит від іноземних країн та подорожання 

етанолу. 

Котирування ф’ючерсів на 

європейській біржі EuroNext здійснювалось 

під впливом біржі СВОТ. Ф’ючерси на 

пшеницю знизились до 208,5 євро/т (-2 

євро/т). Зниження ціни пояснюється не 

розумінням європейських трейдерів, як 

російські експортні квоти вплинуть на світ. 

Котирування кукурудзи зросло до 193,75 

євро/т (+2,8 євро/т) через скорочення 

імпорту зернової культури країнами Європи. 

На кінець торгового тижня 

котирування експортних цін на ринку FOB 

зупинилось в позитивній точці. Ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж зросло 

до 257 дол/т (+4 дол/т) та 253 дол/т (+3 дол/

т) відповідно. Факторами зростання 

виступило подорожання зернової культури 

на сусідньому ринку – в Росії та підвищений 

попит від імпортерів. Кукурудза 

підвищилась в ціні до 230 дол/т (+1 дол/т) 

через зростання ф’ючерсів на світових 

біржах. Тільки ціна на ячмінь залишилася 

без змін – 223 дол/т. 

Фокус ринку 
попит:   
стабільний попит на кукурудзу 
підвищений попит на пшеницю та ячмінь 

     пропозиція:  
обмежена пропозиція зерна від аграрних 

підприємств  

Експорт 2020/21 МР (станом на 18.12 ) 
• пшениця: 12236,3 тис. т 
• ячмінь: 3728,8 тис. т 
• кукурудза 6894 тис. т 

Осіння посівна, тис. га (станом на 14.12) 

• пшениця  та тритикале: 6112,9  

ячмінь:  954,7  



  Ринок України 

Зернові культури 

На внутрішньому ринку СРТ-порт 

котирування продовольчої та фуражної 

пшениці виросло до 8050 грн/т (+50 грн/т) 

та 7950 грн/т (+50 грн/т). Фактором 

ціноутворення виступило подорожання 

зернової на експортному ринку. Ціна на 

кукурудзу зросла до 7250 грн/т (+100 грн/т). 

Ячмінь зріс в ціні до 7450 грн/т (+200 грн/т). 

Пропозиції від аграрних підприємств не 

достатньо. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

підвищились під впливом зростання 

котирувань в портах України і встановилась 

на рівнях  7800 грн/т (+100 грн/т) та 7700 

грн/т (+50 грн/т) відповідно. У свою чергу 

ціна на кукурудзу знизилась до 6850 грн/т (-

50 грн/т). Котирування ячменю зросло до 

7200 грн/т (+200 грн/т). Чинниками 

зростання виступив високий попит від 

трейдерів та низька пропозиція від 

фермерів.  



Зернові культури 

Ціни 

18.12.2020  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 223,5  -2,3  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 172,2  +5,5  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 208,5  -2  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 193,75  +2,8  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  257  +4  

Пшениця фуражна 253  +3  

Кукурудза фуражна (врожай 2020) 230  +1  

Ячмінь фуражний 223  +0  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8050  +50  

Пшениця фуражна 7950  +50  

Кукурудза фуражна 7250  +100  

Ячмінь фуражний 7450  +200  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7800  +100  

Пшениця фуражна 7700  +50  

Кукурудза фуражна 6850  -50  

Ячмінь фуражний 7200  +200  
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