
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На Чиказькій американській біржі на 

кінець торгового тижня котирування 

ф’ючерсів зернових культур завершилось 

зростанням. Незважаючи на зниження 

експортних продаж США, ф’ючерси на 

пшеницю підвищились до 248,1 дол./т (+13,5 

дол./т). Головними факторами впливу стало 

посилення експортних обмежень в Росії та 

зниження запасів пшениці в США за даними 

січневого звіту від USDA. Котирування 

кукурудзи зросло до 209,2 дол./т (+13,9 дол./

т), через зниження світового виробництва 

зернової  в 2020/21 МР та безпосередньо в 

США до 360,3 млн тонн, що на 8,2 млн тон 

менше. Ще одним фактором впливу став 

високий попит з боку іноземних країн. 

Котирування ф’ючерсів пшениці на 

європейській біржі EuroNext зросло до 231,5 

євро/т (+14,8 євро/т), через зростання 

прогнозу експорту зерна з ЄС за даними 

звіту від міністерства сільського 

господарства США до 26,5 млн тонн та ріст 

цін на світовій біржі СВОТ. Ціна на кукурудзу 

підвищилась до рівня 212 євро/т (+9,5 євро/

т). Факторами впливу виступило зниження 

кінцевих запасів у Франції до 1,86 млн тонн 

за даними FranceAgriMer та низькі темпи 

імпорту кукурудзи країнами ЄС. 

Фокус ринку 
попит:   
високий попит на зернові культури 

     пропозиція:  
обмежена кількість пропозиції зернових 

Експорт 2020/21 МР (станом на 15.01) 
• пшениця: 12687,7 тис. т 
• ячмінь: 3873,3 тис. т 
• Кукурудза: 9665,4 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Експортний ринок FOB за 

результатами тижня розвивався в 

позитивному ціновому тренді. Котирування 

пшениці 11,5% та пшениці фураж різко 

зросло до 286 дол./т (+17 дол./т) та 283 дол./

т (+18 дол./т), відповідно. На ціноутворення 

вплинуло зростання ф’ючерсів на світових 

біржах та зростання ціни в Росії. Ціна на 

кукурудзу підвищилась до 267 дол./т (+22 

дол./т). Ячмінь зріс в ціні до 235 дол./т (+8 

дол./т). Чинниками зростання став 

підвищений попит від іноземних країн та 

подібна цінова ситуація на суміжних ринках. 

На внутрішньому ринку України ціни 

СРТ-порт на пшеницю 3 класу та фуражну 

пшеницю виросли до 8900 грн/т (+350 грн/т) 

та 8800 грн/т (+350 грн/т), відповідно. 

Котирування кукурудзи зросло до 8200 грн/т 

(+600 грн/т). Ячмінь підвищився в ціні до 

7700 грн/т (+150 грн/т). На ріст цін вплинуло 

не тільки зростання котирувань на 

експортному ринку, а й недостатність 

пропозиції зернових культур від аграріїв та 

високий попит в портах України. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

підвищились до 8350 грн/т (+350 грн/т) та 

8200 грн/т (+400 грн/т). Середня ціна на 

кукурудзу становила 7500 грн/т (+300 грн/т). 

Котирування ячменю зросло до 7550 грн/т 

(+400 грн/т). Попит від трейдерів та 

переробних підприємств високий, хоча 

пропозиції від фермерів недостатньо. Під 

час новорічних свят, майже нічого не 

продавалося. Додатково на ціну вплинуло 

укріплення національної валюти. 



Зернові культури 

Ціни 

16.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 248,1  +13,5  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 209,2  +13,9  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 231,5  +14,8  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 212  +9,5  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  286  +17  

Пшениця фуражна 283  +18  

Кукурудза фуражна (врожай 2020) 267  +22  

Ячмінь фуражний 235  +8  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8900  +350  

Пшениця фуражна 8800  +350  

Кукурудза фуражна 8200  +600  

Ячмінь фуражний 7700  +150  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8350  +350  

Пшениця фуражна 8200  +400  

Кукурудза фуражна 7500  +300  

Ячмінь фуражний 7550  +400  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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