
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій американській біржі 

СВОТ за результатами тижня ф’ючерси на 

зернові культури підвищились. Внаслідок 
падіння курсу американського долара та 

переживань стосовно можливого 

погіршення стану посівів озимого зерна 

через морози, котирування пшениці зросло 
до 239 дол/т (+5,1 дол/т). Ф’ючерси на 

кукурудзу підвищились до 213,6 дол/т (+1,6 

дол/т) через прогноз негативних погодних 

умов, які можуть сповільнити темпи сівби 
зернової. 

Котирування ф’ючерсів зерна на 

європейській біржі EuroNext розвивалось 
вслід за американським ринком. Ф’ючерси 

на пшеницю підвищились до 238,75 євро/т 

(+15 євро/т). Основним фактором впливу 

виступив прогноз зниження виробництва 
пшениці в Росії через введений митний 

платіж на експорт зерна. Котирування 

кукурудзи виросло до 228 євро/т (+9 євро/т) 

через низький імпорт зерна країнами 

Європи та зростанням ціни на біржі СВОТ. 

Фокус ринку 
попит:   
стабільний попит на кукурудзу та пшеницю 

високий попит на ячмінь 

     пропозиція:  
низька пропозиція зерна  

  

Експорт 2020/21 МР (станом на 19.02 ) 
• пшениця: 13317,6 тис. т 
• ячмінь: 3943,8 тис. т 
• Кукурудза: 12323,8 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку котирування 

цін FOB розвивалось різнонаправлено. Ціна 

на пшеницю 11,5% та пшеницю фураж 

знизились під впливом низького попиту з 

боку імпортерів і становили 281 дол/т (-2 

дол/т) та 279 дол/т (-1 дол/т) відповідно. 

Кукурудза впала в ціні до 262 дол/т (-2 дол/

т) через високу конкуренцію з боку 

Аргентини, Бразилії та США. Котирування 

ячменю зросло до 258 дол/т (+1 дол/т). 

Попит імпортерів залишається високим. 

Ціни на внутрішньому ринку СРТ-порт 

мали тенденцію росту. Котирування 

пшениці 3 класу та пшениці фураж 

підвищилось до 8950 грн/т (+50 грн/т) та 

8850 грн/т (+50 грн/т). Головним фактором 

росту стало підвищення котирувань 

зернової на світових ринках. Кукурудза 

підвищилась в ціні до 8400 грн/т (+400 грн/

т) через високий попит в портах України та 

низьку пропозицію від аграріїв. 

Котирування ячменю підвищилось до 8150 

грн/т (+50 грн/т) через підвищення ціни на 

експортному ринку. 

На внутрішньому ринку ціна на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

підвищилась до 8850 грн/т (+50 грн/т) та 

8700 грн/т (+100 грн/т) відповідно. 

Котирування кукурудзи підвищилось до 

8100 грн/т (+200 грн/т). Фактором впливу 

виступило підвищення ціни в портах 

України. Ячмінь залишився без змін – 8000 

грн/т. Аграрні підприємства продовжують 

продавати своє зерно не великими 

партіями. 



Зернові культури 

Ціни 

19.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 239  +5,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 213,6  +1,6  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 238,75  +15  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 228  +9  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  281  -2  

Пшениця фуражна 279  -1  

Кукурудза фуражна 262  -2  

Ячмінь фуражний 258  +1  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8950  +50  

Пшениця фуражна 8850  +50  

Кукурудза фуражна 8400  +400  

Ячмінь фуражний 8150  +50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8850  +50  

Пшениця фуражна 8700  +100  

Кукурудза фуражна 8100   +200  

Ячмінь фуражний 8000  +0  
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