
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами торгового тижня на 

світовій американській біржі СВОТ 

котирування зернових культур по травневим 

контрактам завершилось в позитивній точці. 

Внаслідок погіршення стану посівів озимої 

пшениці за даними USDA та негативних 

погодних умов в аграрних районах 

Американської Рівнини, ф’ючерси на 

зернову зросли до 242,6 дол/т (+1,8 дол/т). 

Котирування кукурудзи підвищилось до 

215,5 дол/т (+2,3 дол/т) через не високі 

темпи посівної в Бразилії та прогноз 

збільшення експорту зернової із США за 

даними експертів IGC. 

Котирування зернових культур на 

європейській біржі EuroNext розвивалось 

вслід за ринком СВОТ  у підвищеному тренді. 

Ф’ючерси на пшеницю виросли до 229,5 

євро/т (+2,25 євро/т) через ріст ціни на 

ринку СВОТ та хороші темпи експорту 

європейської зернової, незважаючи на 

низький урожай пшениці. Кукурудза зросла 

до 220 євро/т (+1,75 євро/т). Факторами 

впливу стали низькі темпи імпорту кукурудзи 

країнами Європи та зниження прогнозу 

імпорту зернової країнами ЄС за даними 

Єврокомісії. 

Фокус ринку 
попит:   
стабільний попит на зернові культури  

     пропозиція:  
обмежена пропозиція зерна від аграріїв 

  

 

Експорт 2020/21 МР (станом на 26.02) 
• пшениця: 13636,2 тис. т 
• ячмінь: 3943,8 тис. т 
• Кукурудза: 13063,6 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України 

котирування цін на базисі FOB мало 

тенденцію росту. Ціна на пшеницю 11,5% та 

пшеницю фураж виросла до 285 дол/т (+4 

дол/т) та 282 дол/т (+3 дол/т). Кукурудза 

підвищилась в ціні до 268 дол/т (+6 дол/т). 

Головним чинником ціноутворення 

виступило зростання ф’ючерсів зернових 

культур на світових ринках. Котирування 

ячменю виросло до 260 дол/т (+2 дол/т) 

вслід за пшеницею. 

На внутрішньому ринку СРТ-портціна 

на пшеницю 3 клас та фуражну пшеницю 

зросли до 9150 грн/т (+200 грн/т) та 9050 

грн/т (+200 грн/т) відповідно. Котирування 

кукурудзи підвищилось до 8500 грн/т (+100 

грн/т). Ячмінь зріс в ціні до 8300 грн/т (+150 

грн/т). Факторами впливу на зростання 

котирувань зернових культур виступила 

позитивна цінова ситуація на експортному 

ринку, відносно стабільний курс 

національної валюти та не достатня кількість 

пропозиції від аграріїв. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW за 

результатами тижня майже не змінились. 

Ціна на продовольчу і фуражну пшеницю 

залишилась без змін – 8850 грн/т та 8700 

грн/т. Тільки котирування кукурудзи 

підвищилось до 8150 грн/т (+50 грн/т) через 

ріст експортної ціни. Ячмінь залишився без 

змін – 8000 грн/т. Ціни можуть зрости, через 

низьку кількість пропозиції від аграрних 

підприємств. 



Зернові культури 

Ціни 

26.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 242,6  +1,8  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 215,5  +2,3  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 229,5  +2,25  

+2,25  220  +1,75  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  285  +4  

Пшениця фуражна 282  +3  

Кукурудза фуражна 268  +6  

Ячмінь фуражний 260  +2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  9150  +200  

Пшениця фуражна 9050  +200  

Кукурудза фуражна 8500  +100  

Ячмінь фуражний 8300  +150  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8850  +0  

Пшениця фуражна 8700  +0  

Кукурудза фуражна 8150   +50  

Ячмінь фуражний 8000  +0  
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