
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня 

котирування ф’ючерсів на світовій 

американській біржі СВОТ зупинилось в 

позитивній точці. Внаслідок засухи через 

високу температуру погоди на півночі 

Американської рівнини, яка погіршує стан 

посівів зернової, ціна на пшеницю зросла до 

252,6 дол/т (+8,9 дол/т). Ф’ючерси на 

кукурудзу підвищились до 268,7 дол/т (+10,2 

дол/т) через зниження прогнозу 

виробництва зернової культури в Бразилії, 

низькі темпи збиральної кампанії в 

Аргентині та прогноз жаркої та сухої погоди в 

аграрних регіонах США, де вирощують 

кукурудзу. 

Котирування ф’ючерсів на 

європейській біржі EuroNext за результатами 

минулого тижня розвивались в різних 

цінових трендах. Ціна на пшеницю зросла 

внаслідок росту ф’ючерсів на американській 

біржі та негативних погодних умов в 

аграрних регіонах США і на минулу п’ятницю 

становила 214,75 євро/т (+3,5 євро/т). 

Котирування кукурудзи знизилось до 254 

євро/т (-7 євро/т) через хороший стан посівів 

у Франції та підвищення курсу євро до 

американського долару. 

На експортному ринку FOB 

котирування пшениці 11,5% та пшениці 

фураж знизилось до 261 дол/т (-2 дол/т) та 

257 дол/т (-2 дол/т). Попит на старий врожай 

не високий. Ціна на кукурудзу підвищилась 

до 293 дол/т (+3 дол/т) через підвищення 

ціни на американській біржі СВОТ. Ячмінь 

зріс в ціні до 250 дол/т (+3 дол/т).  

Фокус ринку 
 попит:   
 низький попит на пшеницю старого врожаю   
та ячмінь 
помірний попит на кукурудзу 

     пропозиція:  
низька пропозиція зернових культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.06) 
• пшениця: 16047,06 тис. т 
• ячмінь: 4123,42 тис. т 
• кукурудза: 20872,03 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт на 

минулу п’ятницю зупинились в позитивних 

точках. Котирування пшениці 3 клас та 

пшениці фураж зросло до 7450 грн/т (+50 

грн/т) та 7400 грн/т (+50 грн/т). Хоча ріст 

ціни був не високим, фактором цього став 

підвищений попит від деяких трейдерів. 

Кукурудза зросла до 8700 грн/т (+250 грн/т) 

через зростання ціни на експортному ринку. 

Ціна на ячмінь підвищилась вслід за 

пшеницею до 7300 грн/т (+50 грн/т). 

Додатковим фактором росту став ріст 

котирувань на експортному ринку. 

На внутрішньому ринку України, 

середні ціни пропозицій EXW на минулій 

неділі розвивались в різних напрямках. Ціна 

на продовольчу та фуражну пшеницю 

знизилась до 7250 грн/т (-50 грн/т) та 7100 

грн/т (-50 грн/т) відповідно. Фермерські 

господарства знижували ціни у зв’язку з 

низьким попитом на старий врожай. Ціна на 

кукурудзу зросла до 8250 грн/т (+100 грн/т) 

через ріст котирувань на експортному ринку 

та в портах України. Ячмінь знизився в ціні 

до 6800 грн/т (-200 грн/т). Попит від 

трейдерів та переробних підприємств 

залишається низьким.  



Зернові культури 

Ціни 

04.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 252,6  +8,9  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 257  +10,2  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 257  +3,5  

230,25  254  -7  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  261  -2  

Пшениця фуражна 259  -2  

Кукурудза фуражна 293  +3  

Ячмінь фуражний 250  +3  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7450  +50  

Пшениця фуражна 7400  +50  

Кукурудза фуражна 8700  +250  

Ячмінь фуражний 7300  +50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7250  -50  

Пшениця фуражна 7100  -50  

Кукурудза фуражна 8250  +100  

Ячмінь фуражний 6800  -200  
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