
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня, 

котирування зернових культур на 

американській біржі СВОТ розвивалось в 

підвищеному тренді. Ф’ючерси на пшеницю 

за березневим контрактом зросли до 288,8 

дол/т (+2,3 дол/т). Головним фактором 

впливу стало погіршення посівів озимої 

пшениці в США за даними аналітичного 

відділу USDA. Ціна на кукурудзу підвищилась 

до 250,4 дол/т (+7,8 дол/т) через ріст ціни на 

нафту та хороший експорт зернової культури 

із США, внаслідок високого попиту на 

кукурудзу в світі. Додатковим фактором 

росту ф’ючерсів й надалі виступають складні 

відносини між Росією та Україною, внаслідок 

чого експорт зерна з країн Причорномор’я 

може знизитись. 

На європейську торгівельному 

майданчику EuroNext котирування ф’ючерсів 

розвивалось вслід за американським 

ринком. Ціна на пшеницю зросла до 278,75 

євро/т (+6,25 євро/т) через ріст ціни на 

зернову культуру на біржі СВОТ та падіння 

курсу євро до американського долару. 

Котирування кукурудзи підвищилось до 

257,25 євро/т (+9,75 євро/т). Факторами 

впливу стали високий попит на кукурудзу в 

світі та політичний конфлікт між Росією та 

Україною, який безпосередньо впливає на 

світову економіку. 

Фокус ринку 
    Попит:   

підвищений попит на ячмінь та кукурудзу 
 

     Пропозиція:  
низька прпозиція зернових культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.01) 
• пшениця: 15839,05 тис. т 
• ячмінь: 5226,35 тис. т 
• кукурудза: 9376,1 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж 

знизились до 319 дол/т (-2 дол/т) та 304 дол/

т (-1 дол/т). Попит від іноземних країн на 

українську зернову низький. Більшому 

падінню котирувань завадив ріст ф’ючерсів 

на світових ринках. Кукурудза зросла в ціні 

до 285 дол/т (+5 дол/т) через ріст ціни на 

біржі СВОТ на EuroNext, а також високий 

попит на зернову культуру в світі. 

Котирування ячменю зросло до 300 дол/т 

(+3 дол/т). Попит від іноземних країн 

високий. 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт на 

минулому тижні зросли. Котирування 

пшениці 3 клас та пшениці фураж зросли до 

10000 грн/т (+150 грн/т) та 9300 грн/т (+150 

грн/т) відповідно. Головним фактором 

підвищення ціни стала девальвація 

української гривні. Кукурудза зросла в ціні до 

8950 грн/т (+250 грн/т) через ріст ціни на 

експортному ринку та хорошим попитом від 

експортно-орієнтованих компаній. Ячмінь 

зріс в ціні до 8850 грн/т (+350 грн/т). Попит 

на зернову культуру високий. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

минулому тижні розвивались в підвищеному 

напрямку. Котирування продовольчої та 

фуражної пшениці зросло до 8750 грн/т 

(+250 грн/т) та 8100 грн/т (+400 грн/т). 

Фактором впливу став ріст курсу долару до 

української гривні та низька пропозиція 

зерна. Ціна на кукурудзу підвищилась до 

7900 грн/т (+350 грн/т) через хороший попит 

на зернову,  підвищення котирувань на 

експортному ринку та в портах України. 

Ячмінь зріс в ціні до 7600 грн/т (+150 грн/т).  



Зернові культури 

Ціни 

28.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 288,8  +2,3  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 250,4  +7,8  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 278,75  +6,25  

230,25  257,25  +9,75  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  319  -2  

Пшениця фуражна 304  -1  

Кукурудза фуражна 285  +5  

Ячмінь фуражний 300  +3  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  10000  +150  

Пшениця фуражна 9300  +150  

Кукурудза фуражна 8950  +250  

Ячмінь фуражний 8850  +350  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8750  +250  

Пшениця фуражна 8100  +400  

Кукурудза фуражна 7900  +350  

Ячмінь фуражний 7600  +150  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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