
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

Після Новорічних свят у США 

котирування ф’ючерсів на Чиказькій біржі 

коливалось і в п’ятницю зупинилось в точці 

234,6 дол./т (-0,7 дол./т). Зниження 

ф’ючерсів на зернову культуру відбулось 

внаслідок спекулянтів, які закривали 

контракти фіксуючи свої прибутки. Проте 

котирування кукурудзи зросло до 195,4 

дол./т (+4,8 дол./т). Попит іноземних країн 

на зернову культуру залишається високим. 

На світовій європейській біржі 

EuroNext котирування зернових культур 

розвивалось в позитивному тренді. 

Ф’ючерси на пшеницю виросли до 216,75 

євро/т (+3,5 євро/т). Головним фактором 

зростання стала незрозуміла ситуація з 

вивантаженням зерна в портах Аргентини, 

що безпосередньо зашкоджує світовій 

торгівлі. Ф’ючерси на кукурудзу зросли до 

202,5 євро/т (+4 євро/т), через зростання 

ціни на ринку СВОТ. 

Фокус ринку 
попит:   
підвищений попит на зернові культури в 

портах України та від трейдерів 

     пропозиція:  
низька пропозиція зерна 

Експорт 2020/21 МР (станом на 05.01 ) 
• пшениця: 12511,86 тис. т 
• ячмінь: 3763,18 тис. т 
• кукурудза 8803,51 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України ціни 

FOB мали тенденцію росту. Котирування 

пшениці 11,5% та пшениці фураж зросло до 

269 дол./т (+7 дол/т) та 265 дол/т (+7 дол/т), 

відповідно. Вплив на ціну надало не тільки 

зростання ф’ючерсів на європейському 

ринку, а й ріст цін на зернові культури в 

Росії. Кукурудза зросла в ціні до 245 дол./т 

(+11 дол./т), через зростання ф’ючерсів на 

світових біржах та високий попит від 

іноземних країн. Ціна на ячмінь виросла до 

227 дол./т (+2 дол./т). 

Внутрішні ціни СРТ-порт зросли вслід 

за експортним ринком. Ціна на пшеницю 3 

клас та пшеницю фураж виросли до 8550 

грн/т (+400 грн/т) та 8450 грн/т (+400 грн/т), 

відповідно. Кукурудза зросла до рівня 7600 

грн/т (+200 грн/т). Котирування ячменю 

підвищилось до 7550 грн/т (+100 грн/т). Під 

час новорічних свят аграрії не продавали 

свою продукцію на порти, запаси 

скоротилися.  

На внутрішньому ринку перед 

Різдвом ціни розвивались під впливом 

портів України та експортного ринку. Ціна 

пропозиції EXW на продовольчу пшеницю 

зросла до 8000 грн/т (+100 грн/т), проте на 

фуражну пшеницю залишилась без змін – 

7800 грн/т. Котирування кукурудзи виросло 

до 7200 грн/т (+200 грн/т). Ячмінь 

залишився без змін – 7150 грн/т. Пропозиції 

від фермерів недостатньо. Попит від 

переробних підприємств та трейдерів 

підвищений. Також, на ціноутворення 

вплинув валютний фактор. 



Зернові культури 

Ціни 

08.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 234,6  -0,7  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 195,4  +4,8  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 216,75   +3,5  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 202,5  +4  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  269  +7  

Пшениця фуражна 265  +7  

Кукурудза фуражна (врожай 2020) 245  +11  

Ячмінь фуражний 227  +2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8550  +400  

Пшениця фуражна 8450  +400  

Кукурудза фуражна 7600  +200  

Ячмінь фуражний 7550  +100  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8000  +100  

Пшениця фуражна 7800  +0  

Кукурудза фуражна 7200  +200  

Ячмінь фуражний 7150  +0  
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