
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій чиказькій біржі СВОТ за 

результатами минулого тижня котирування 

ф’ючерсів зернових культур знизилось. 

Внаслідок хороших темпів збиральної 

кампанії в Аргентині, зниження котирувань 

кукурудзи та збільшеного прогнозу 

виробництва пшениці в Австралії за даними 

аналітичного відділу Refinitiv Commodities 

Research, ціна на пшеницю впала до 281,6 

дол/т (-2,3 дол/т). Котирування кукурудзи 

знизилось до 217,7 дол/т (-6 дол/т) через 

падіння ціни на нафту, ріст запасів етанолу в 

США та покращення погодних умов в 

Аргентині, які сприяють покращенню стану 

кукурудзи. 

Котирування зернових культур на 

європейській біржі EuroNext розвивалось 

різнонаправлено. Ціна на пшеницю зросла 

до 287,75 євро/т (+4,5 євро/т) через високий 

попит на зернову культуру  в світі та низькі 

запаси пшениці в основних країнах-

експортерах. Кукурудза знизилась в ціні до 

238,5 євро/т (-1 євро/т). Головними 

чинниками впливу стали ріст курсу євро до 

американського долару та хороша 

врожайність зернової культури в країнах 

Причорномор’я, особливо в Україні. Ціна 

могла знизитись ще більше, цьому завадили 

низькі темпи збирально кампанії у Франції. 

Фокус ринку 
 

Попит:  підвищений попит на зернові культури 
Пропозиція: обмежена пропозиція зернових 

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.11) 
• пшениця: 12411,38 тис. т 
• ячмінь: 4182,26 тис. т 
• кукурудза: 1059,27 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України, ціни 

FOB  на пшеницю 11,5% та пшеницю фураж 

зросли до 323 дол/т (+14 дол/т) та 308 дол/т 

(+9 дол/т) відповідно. Факторами 

ціноутворення стали хороший попит від 

іноземних країн та позитивна динаміка цін 

на європейському ринку та Росії. Ціна на 

кукурудзу протягом минулого тижня 

зростала, але на кінець п’ятниці знизилась 

до початкової точки – 279 дол/т через 

негативну динаміку котирувань ціни на 

світових ринках. Ячмінь зріс в ціні вслід за 

пшеницею до 288 дол/т (+6 дол/т). 

На внутрішньому ринку України, ціни 

на базисі СРТ-порт за результатами 

минулого тижні розвивались в різних 

цінових трендах. Котирування пшениці 3 

клас та пшениці фураж зросло до 9300 грн/т 

(+270 грн/т) та 8800 грн/т (+350 грн/т) 

відповідно. Основними чинниками росту 

стала подібна динаміка ціни на 

експортному ринку FOB та хороший попит 

на зернову в портах. Кукурудза підвищилась 

в ціні до 8100 грн/т (+150 грн/т). Ціна може 

знизитись через збільшення пропозицій 

зернової культури від аграрних 

підприємств. Котирування ячменю 

знизилось до 7900 грн/т (-50 грн/т). 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

минулому тижні розвивались в негативному 

тренді. Тільки котирування продовольчої та 

фуражної пшениці залишилось без змін – 

8200 грн/т та 7650 грн/т. Ціна на зерно 

може зрости через високий попит трейдерів 

та переробних підприємств. Ціна на 

кукурудзу знизилась до 7050 грн/т (-50 грн/

т). Ячмінь знизився в ціні до 6950 грн/т (-50 

грн/т) через падіння котирувань зернової 

культури в портах України. 



Зернові культури 

Ціни 

05.11.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 281,6  -2,3  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 217,7  -6  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 287,75  +4,5  

230,25  238,5  -1  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  323   +14  

Пшениця фуражна 308  +9  

Кукурудза фуражна 279  +0  

Ячмінь фуражний 288  +6  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  9300  +270  

Пшениця фуражна 8800  +350  

Кукурудза фуражна 8100  +150  

Ячмінь фуражний 7900   -50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8200  +0  

Пшениця фуражна 7650  +0  

Кукурудза фуражна 7050  -50  

Ячмінь фуражний 6950  -50  
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