
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

Експортні ціни FOB на минулому 

тижні зросли. Ціна на пшеницю 11,5% та 

пшеницю фураж підвищилась до 330 дол/т 

(+2 дол/т) та 310 дол/т (+1 дол/т) 

відповідно. Головним фактором росту стало 

обмеження Росією та Аргентиною експорту 

пшениці в поточному сезоні. Котируванням 

кукурудзи залишилось без змін – 274 дол/т. 

Світовий попит на кукурудзу – помірний. 

Ячмінь зріс в ціні до 300 дол/т (+2 дол/т) 

через ріст ціни на пшеницю. 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт за 

результатами минулого тижня розвивались 

в позитивному напрямку. Ціна на пшеницю 

3 клас та пшеницю фураж зросла до 9600 

грн/т (+100 грн/т) та 9000 грн/т (+50 грн/т) 

відповідно. Головними чинниками росту 

стали ріст ціни на світовому ринку та на 

ринку FOB. Кукурудза зросла в ціні до 8100 

грн/т (+100 грн/т) через низьку пропозицію 

від аграрних підприємств. Котирування 

ячменю залишилось без змін – 8350 грн/т. 

На внутрішньому ринку України ціни 

пропозицій на базисі EXW на минулому 

тижні розвивались різнонаправлено. Ціна 

на продовольчу та фуражну пшеницю 

знизились до 8350 грн/т (-150 грн/т) та 7500 

грн/т (-150 грн/т) відповідно. Ціна може 

зрости через позитивну динаміку 

котирувань зернової культури на 

експортному ринку та в портах України. 

Котирування кукурудзи знизилось до 7000 

грн/т (-50 грн/т). Попит на зернову культуру 

помірний. Ячмінь зріс в ціні до 7300 грн/т 

(+100 грн/т) через ріст котирувань на 

експортно ринку. 

Фокус ринку 
Попит:   

хороший попит на пшеницю та ячмінь 
помірний попит на кукурудзу 

Пропозиція:  
низька пропозиція зернових культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 10.12) 
• пшениця: 14802,47 тис. т 
• ячмінь: 5005,26 тис. т 
• кукурудза: 5217,91 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України ціни 

FOB за результатами минулого тижня 

зупинилися в позитивних точках. 

Котирування пшениці 11,5% та пшениці 

фураж зросло до 326 дол/т (+3 дол/т) та 310 

дол/т (+2 дол/т). Ріст ціни обумовлений 

зниженням виробництва пшениці в світі за 

даними USDA, хорошим попитом на зернову 

культуру в світі та зростанням ф’ючерсів на 

світових ринках. Кукурудза підвищилась в 

ціні до 281 дол/т (+2 дол/т) через ріст цін на 

біржі СВОТ та EuroNext. Котирування ячменю 

зросло до 297 дол/т (+9 дол/т). Пропозиції 

зернової культури недостатньо. 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт 

розвивались різнонаправлено. Ціна на 

пшеницю 3 клас зросла до 9400 грн/т (+100 

грн/т) через підвищений попит. Ціна на 

пшеницю фураж залишилась без змін – 8800 

грн/т. Попит на фуражну групу не високий. 

Котирування кукурудзи знизилось до 8000 

грн/т (-100 грн/т). Пропозиції від аграрних 

підприємств на ринку стає більше. Ячмінь 

зріс в ціні до 7950 грн/т (+50 грн/т) через 

підвищення котирувань на експортному 

ринку та низькою пропозицією зерна від 

аграріїв. 

На внутрішньому ринку України 

середні ціни пропозицій EXW за 

результатами минулого тижня розвивались 

різнонаправлено. Ціна на продовольчу 

пшеницю зросла до 8250 грн/т (+50 грн/т). 

Попит від експортно-орієнтованих компаній 

та переробних заводів високий. Фуражна 

пшениця залишилась без змін – 7650 грн/т. 

Ціна на кукурудзу впала до 6900 грн/т (-150 

грн/т) через зниження котирувань в портах 

України та високу конкуренцію серед 

аграріїв. Ячмінь зріз в ціні до 7000 грн/т (+50 

грн/т). 



Зернові культури 

Ціни 

24.12.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 299,3  +14,5  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 238,4  +4,9  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 290,25  +11,75  

230,25  244  +1,5  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  330  +2  

Пшениця фуражна 310  +1  

Кукурудза фуражна 274  +0  

Ячмінь фуражний 300  +2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  9600  +100  

Пшениця фуражна 9000  +50  

Кукурудза фуражна 8100  +100  

Ячмінь фуражний 8350  +0  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8350  -150  

Пшениця фуражна 7500  -150  

Кукурудза фуражна 7000  -50  

Ячмінь фуражний 7300  +100  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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