
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня, 

котирування ф’ючерсів на світовому 

майданчику СВОТ розвивалось в 

підвищеному тренді. Внаслідок поганого 

стану пшениці в США за результатами USDA 

та негативних перспектив виробництва 

зернової в світі, ф’ючерси на пшеницю 

зросли до 264,2 дол/т (+5,7 дол/т). Ціна на 

кукурудзу підвищилась до 218,5 дол/т (+3,1 

дол/т) через хороші темпи експорту зернової 

культури і етанолу із США та низької 

урожайності кукурудзи в Бразилії. 

Котирування зернових культур, за 

результатами минулого тижня на світовій 

європейській біржі EuroNext розвивалось 

вслід за американським ринком. Ціна на 

пшеницю зросла до 229,5 євро/т (+6,25 

євро/т) через негативні погодні умови у 

Франції, які можуть зашкодити урожаю та 

підвищення ціни на біржі СВОТ. Котирування 

кукурудзи підвищилось до 213,5 євро/т 

(+2,25 євро/т). Головними факторами росту 

стали низькі темпи імпорту зернової 

культури країнами ЄС та прогнози низького 

урожаю кукурудзи в Бразилії. 

 

Фокус ринку 
Попит:   

• стабільно-високий попит на пшеницю та 
ячмінь 

• низький попит на кукурудзу старого врожаю 
 

Пропозиція:  
• низька пропозиція пшениці та ячменю 

• низька пропозиція кукурудзи старого врожаю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 30.07) 
• пшениця: 820,6  тис. т 
• ячмінь: 694,3 тис. т 
• кукурудза: 23357,7 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB, на кінець 

минулого тижня ціни зупинилися в 

позитивній точці. Котирування пшениці 

11,5% та пшениці фураж зросло до 262 дол/т 

(+17 дол/т) та 251 дол/т (+13 дол/т). 

Чинниками цього стали ріст ф’ючерсів на 

світових ринках та низька пропозиція зерна 

від фермерських господарств. Ціна на 

кукурудзу залишилась без змін – 269 дол/т. 

Попит на зернову культуру від іноземних 

країн низький. Ячмінь зріс в ціні до 237 дол/т 

(+12 дол/т) через подорожання пшениці та 

високим попитом від країн-імпортерів. 

На внутрішньому ринку України, за 

результатами минулого тижня ціни на базисі 

СРТ-порт розвивались вслід за експортним 

ринком. Ціна на пшеницю 3 клас та 

пшеницю фураж зросла до 7500 грн/т (+500 

грн/т) та 7200 грн/т (+400 грн/т) відповідно. 

Попит на зернову культуру в портах високий, 

пропозиції від аграрних підприємств не 

достатньо. Фермери не хочуть продавати 

великі партії пшениці. Ціна на кукурудзу 

залишилась без змін – 7500 грн/т. Попит на 

старий врожай відсутній. Котирування 

ячменю підвищилось до 6900 грн/т (+300 

грн/т) через високий попит. 

Внутрішні ціни пропозицій зернових 

культур на базисі EXW, за результатами 

минулого тижня розвивались в позитивному 

тренді. Котирування продовольчої та 

фуражної пшениці підвищилось до 6800 грн/

т (+450 грн/т) та до 6500 грн/т (+300 грн/т) 

відповідно. Середня ціна на ячмінь 

підвищилась до 6200 грн/т (+150 грн/т). 

Виробники піднімали свої ціни у зв’язку з 

високим попитом від трейдерів та 

переробних підприємств на зернові культури 

нового врожаю. Ціна на кукурудзу зросла до 

7400 грн/т (+300 грн/т), хоча попит на зерно 

старого врожаю низький. 

 



Зернові культури 

Ціни 

06.08.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 264,2  +5,7  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 218,5  +3,1  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 229,5  +6,25  

230,25  213,5  +2,25  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  262  +17  

Пшениця фуражна 251  +13  

Кукурудза фуражна 269  +0  

Ячмінь фуражний 237  +12  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7500  +500  

Пшениця фуражна 7200  +400  

Кукурудза фуражна 7500  +0  

Ячмінь фуражний 6900  +100  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 6800  +450  

Пшениця фуражна 6500  +300  

Кукурудза фуражна 7400  +300  

Ячмінь фуражний 6200  +150  
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