
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами тижня, на 

американській біржі СВОТ котирування 

ф’ючерсів зернових культур зупинилось в 
негативній точці. Ф’ючерси на пшеницю 

знизились до 233,9 дол./т (-1,7 дол./т). 

Факторами впливу стали не тільки падіння 

котирувань кукурудзи, а й підвищений 
прогноз світового виробництва пшениці від 

аналітиків USDA та високий потенціал 

експортних продаж Росії, незважаючи на 

введення експортного мита. Котирування 
кукурудзи впало до 212 дол./т (-3,9 дол./т), 

через великі запаси етанолу в США та 

підвищення прогнозу кінцевих запасів 

зернової в світі за даними звіту USDA. 

На світовій європейські біржі 

EuroNext ф’ючерси зернових культур 

розвивались в різних напрямках.  За даними 
звіту USDA, внаслідок підвищення 

прогнозу світового виробництва зернової та 

зростання площі засіву під озимою 

пшеницею за оцінкою Міністерства 

сільського господарства Франції, , 
котирування пшениці знизилось до 223,75 

євро/т (-0,75 євро/т). Ф’ючерси на кукурудзу 

підвищились до 219 євро/т (+0,5 євро/т). 

Хоча ріст був незначним, на нього вплинули 
дані звіту USDA за лютий, в якому було 

збережено прогноз кінцевих запасів 

кукурудзи в країнах ЄС. 

Фокус ринку 
попит:   
високий попит на ячмінь  

низький попит на пшеницю та кукурудзу 

     пропозиція:  
      низька пропозиція зернових культур 

  

Експорт 2020/21 МР (станом на 12.02 ) 
• пшениця: 13233,2 тис. т 
• ячмінь: 3942,9 тис. т 
• Кукурудза: 12055,1 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку 

FOB,котирування цін на зерно розвивалось 

в різних напрямках. Ціна на пшеницю 11,5% 

та пшеницю фураж знизилась до 283 дол./т 

(-4 дол./т) та 280 дол./т (-5 дол./т). 

Головними чинниками ціноутворення стали 

високі темпи експорту зернової з Росії та 

зниження цін на світових ринках. Кукурудза 

знизилась в ціні до 264 дол./т (-2 дол./т), 

через падіння ф’ючерсів на ринку СВОТ та 

низький попит від іноземних країн. Ціна на 

ячмінь підвищилась до 257 дол./т (+2 дол./

т), через високий попит зі сторони Китаю. 

Внутрішні ціни СРТ-порт на пшеницю 

3 класу та пшеницю фураж знизились до 

8900 грн/т (-200 грн/т) та 8800 грн/т (-200 

грн/т), відповідно. Зниження ціни відбулось 

внаслідок падіння котирувань на 

експортному ринку. Кукурудза впала в ціні 

до 8000 грн/т (-450 грн/т), через низький 

попит в портах України та падіння ф’ючерсів 

на американській біржі. Ячмінь знизився до 

8100 грн/т (-200 грн/т). 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

залишились без змін – 8800 грн/т та 8600 

грн/т, відповідно. Попит на пшеницю 

низький. Ціна на кукурудзу знизилась до 

7900 грн/т (-300 грн/т), через подібну 

ситуацію на експортному ринку та в портах 

України. Ячмінь зріс в ціні до 8000 грн/т 

(+100 грн/т). Попит від трейдерів високий, 

але пропозиції від фермерів недостатньо.  



Зернові культури 

Ціни 

12.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 233,9  -1,7  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 212  -3,9  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 223,75  -0,75  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 219  +0,5  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  283  -4  

Пшениця фуражна 280  -5  

Кукурудза фуражна 264   -2  

Ячмінь фуражний 257  +2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8900  -200  

Пшениця фуражна -200  -200  

Кукурудза фуражна 8000  -450  

Ячмінь фуражний 8100  -200  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8800  +0  

Пшениця фуражна 8600  +0  

Кукурудза фуражна 7900  -300  

Ячмінь фуражний 8000  +100  
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