
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

Котирування ф’ючерсів зернових 

культур, за результатами минулого тижня на 

світовому американському ринку СВОТ 

розвивалось в негативному тренді. 

Внаслідок хороших темпів збиральної 

кампанії в США, падіння ф’ючерсів на 

сусідньому ринку кукурудзи та сої, ціна на 

пшеницю знизилась до 251,3 дол/т (-3,1 

дол/т). Котирування кукурудзи впало до 

215,4 дол/т (-3,5 дол/т) через зниження 

експорту зернової культури за даними USDA 

та збільшення прогнозу виробництва 

кукурудзи в США за даними аналітичного 

відділу Refinitiv Agriculture. 

На світовій європейській біржі 

EuroNext котирування зернових культур 

розвивалось в різних напрямках. Ф’ючерси 

на пшеницю впали до 212 євро/т (-2,25 

євро/т) через хороші темпи збиральної 

кампанії в країнах ЄС та безпосередньо у 

Франції. Додатково на зниження ціни 

вплинуло падіння котирувань на 

американській торгівельній біржі. 

Котирування кукурудзи зросло до 259 євро/т 

(+13 євро/т). Чинниками росту стали низькі 

темпи імпорту кукурудзи країнами ЄС та 

негативні погодні умови в основних країнах-

виробників зернової культури, що може 

зашкодити урожаю. 

За результатами минулого тижня, на 

експортному ринку FOB котирування 

зернових культур розвивалось в 

позитивному русі. Котирування пшениці 

11,5% та пшениці фураж зросло до 241 дол/т 

(+13 дол/т) та до 233 дол/т (+11 дол/т) 

відповідно. Ячмінь зріс в ціні до 220 дол/т 

(+5 дол/т). Попит на пшеницю та ячмінь від 

іноземних країн високий. Ціна на кукурудзу 

зросла до 269 дол/т (+1 дол/т) через 

стабілізацію цін на нафту. 

Фокус ринку 
Попит:   

• високий попит на ячмінь та пшеницю нового 
врожаю 

• низький попит на кукурудзу старого врожаю 
 

Пропозиція:  
• достатня пропозиція ячменю та пшениці 

нового врожаю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 20.07) 
• пшениця: 291,54 тис. т 
• ячмінь: 206,74 тис. т 
• кукурудза: 22916,62 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На внутрішньому ринку України, 

котирування цін на базисі СРТ-порт 

розвивалось вслід за експортним ринком. 

Ціна на пшеницю 3 клас та пшеницю фураж 

зросла до 6800 грн/т (+200 грн/т) та 6500 

грн/т (+150 грн/т). Котирування ячменю 

підвищилось до 6200 грн/т (+100 грн/т). 

Попит на новий урожай високий. Проте, 

більшому зростанню ціни завадили хороші 

темпи збиральної кампанії, через які портові 

зернові термінали чекають ще більшого 

надходження пропозиції. Кукурудза зросла в 

ціні до 7500 грн/т (+200 грн/т) через ріст ціни 

на ринку FOB. 

На внутрішньому ринку EXW, за 

результатами минулого тижня середні ціни 

пропозицій від сільськогосподарських 

виробників підвищились. Ціна на 

продовольчу та фуражну пшеницю зросли 

до 6250 грн/т (+50 грн/т) та до 6050 грн/т 

(+50 грн/т) відповідно. Ячмінь зріс в ціні до 

5750 грн/т (+150 грн/т). Виробники змушені 

були підвищувати ціни у зв’язку з високим 

попитом на новий урожай від переробних 

заводі та трейдерів. Котирування кукурудзи 

виросло до 7200 грн/т (+50 грн/т) через 

зростання ціни на експортному ринку FOB та 

в портах України. Попит на зерно старого 

врожаю низький. 



Зернові культури 

Ціни 

23.07.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 251,3  -3,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 215,4  -3,5  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 212  -2,25  

230,25  259  +13  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  241  +13  

Пшениця фуражна 233  +11  

Кукурудза фуражна 269  +1  

Ячмінь фуражний 220  +5  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  6800  +200  

Пшениця фуражна 6500  +150  

Кукурудза фуражна 7500  +200  

Ячмінь фуражний 6200  +100  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 6250  +50  

Пшениця фуражна 6050  +50  

Кукурудза фуражна 7200  +50  

Ячмінь фуражний 5750  +150  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

https://fenix-agro.com/site/
https://fenix-agro.com/site/

