
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами торгового тижня на 

американській біржі СВОТ котирування 

ф’ючерсів зернових культур зупинилось в 

різних точках. Внаслідок зміцнення 

американського долару та зниження 

котирувань сої на сусідньому ринку, 

ф’ючерси на пшеницю знизились до 235,6 

дол./т (-8 дол./т). Зниження могло бути й 

більшим, але йому завадили хороші 

показники експорту США. Однак, 

котирування кукурудзи зросло до 215,9 

дол./т (+0,6 дол./т). Хоча зростання було 

незначне, на нього вплинули рекордні 

експортні продажі США в Китай та страйки 

перевізників в Аргентині, які перекрили 

дороги, що у свою чергу завадили 

експортним відвантаженням зерна. 

На європейській біржі EuroNext 

котирування ф’ючерсів на пшеницю 

знизились вслід за ринком СВОТ до 224,5 

євро/т (-2,5 євро/т). Також, на зниження 

ціни вплинули результати Єгипетського 

тендеру, в якому велику частку зайняла 

російська пшениця. Європейці були 

впевненні, що російська пшениця буде 

неконкурентоспроможна для них, оскільки 

Росія ввела мито на експорт. Ціна на 

кукурудзу зросла до 218,5 євро/т (+2 євро/

т), через зниження курсу євро до 

американського долару та низькі темпи 

імпорту зернової культури країнами ЄС. 

Фокус ринку 
попит:   
низький попит на пшеницю 

підвищений попит на ячмінь та кукурудзу 

     пропозиція:  
низька пропозиція від аграрних підприємств 

підприємств 

Експорт 2020/21 МР (станом на 02.02 ) 
• пшениця: 13022,9 тис. т 
• ячмінь: 3883,6 тис. т 
• Кукурудза: 10798,4 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB 

котирування пшениці 11,5% та пшениці 

фураж знизилось до 287 дол./т (-7 дол./т) та 

285 дол./т (-5 дол./т), відповідно. Головними 

факторами ціноутворення виступило 

зниження ф’ючерсів на світових ринках та 

низький попит від іноземних країн. 

Експортери не хочуть купувати зерно по 

такій високій ціні. Ціна на кукурудзу 

підвищилась до 266 дол./т (+1 дол./т). 

Туреччина оголосила тендер на закупівлю 

235 тис. тонн фуражної кукурудзи. Ячмінь 

залишився без змін – 255 дол./т. 

Котирування цін на внутрішньому 

ринку СРТ-порт розвивалось в різних 

трендах. Пшениця 3 класу та пшениця фураж 

знизились в ціні до 9100 грн/т (-200 грн/т) та 

9000 грн/т (-200 грн/т). На зниження 

вплинуло не тільки падіння ціни на ринку 

FOB, а й низький попит. Кукурудза впала в 

ціні до 8450 грн/т (-100 грн/т). Котирування 

ячменю зросло до 8300 грн/т (+100 грн/т), 

через підвищений попит в портах. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

знизились до 8800 грн/т (-150 грн/т) та 8600 

грн/т (-200 грн/т). Вагомим фактором 

зниження виступило падіння ціни в портах 

України. Середня ціна пропозицій на 

кукурудзу зросла до 8200 грн/т (+100 грн/т) 

через недостатність пропозиції від аграрних 

підприємств.  Продажі від них здійснюються 

малими партіями. Ячмінь залишився без 

змін – 7900 грн/т. 



Зернові культури 

Ціни 

05.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 235,6  -8  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 215,9  +0,6  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 224,5   -2,5  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 218,5  +2  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  287  -7  

Пшениця фуражна 285  -5  

Кукурудза фуражна (врожай 2020) -5  +1  

Ячмінь фуражний 255  +0  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  9100  -200  

Пшениця фуражна 9000  -200  

Кукурудза фуражна 8450  -100  

Ячмінь фуражний 8300  +100  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8800  -150  

Пшениця фуражна 8600  -200  

Кукурудза фуражна 8200  +100  

Ячмінь фуражний 7900  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

