
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій біржі CBOT за 

результатами тижня ф’ючерси зернових 

культур почали різко знижуватися. 

Ф’ючерси на пшеницю впали до 233,1 дол./

т (-15,1 дол./т), через укріплення 

американського долару, зниження ціни на 

кукурудзу та фіксацію інвесторами прибутку 

на біржі. Котирування кукурудзи знизилось 

до 197 дол./т (-12,2 дол./т), через зростання 

кількості пропозиції зернової та якості 

посівів майбутнього врожаю в Аргентині. 

Котирування зерна на європейські 

біржі EuroNext розвивалось вслід за 

американським ринком. Ф’ючерси на 

пшеницю знизились до 223,25 євро/т (-8,25 

євро/т). Головним фактором впливу став 

Турецький тендер, де було закуплено 

велику частину російської пшениці, 

незважаючи на включений в ціну майбутній 

митний платіж. Це означає, що Росія 

залишається важливим постачальником 

зерна в світі. Кукурудза впала в ціні до 

209,25 євро/т (-2,75 євро/т), через зниження 

ф’ючерсів на ринку СВОТ. 

Фокус ринку 
попит:   
стабільно-високий попит на зерно 

     пропозиція:  
низька пропозиція зернових культур 

  

Експорт 2020/21 МР (станом на 22.01) 
• пшениця: 12870,5 тис. т 
• ячмінь: 3875,2 тис. т 
• Кукурудза: 10463,9 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB 

котирування зернових культур розвивалось 

в позитивному ціновому напрямку. Ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж зросла 

до 296 дол./т (+10 дол./т) та 291 дол./т (+8 

дол./т). Чинниками ціноутворення стало 

подорожання зернової в Росії та високий 

попит імпортерів. Котирування кукурудзи 

залишилось на рівні 267 дол./т. Ячмінь зріс 

в ціні до 246 дол./т (+11 дол./т), через 

тендер Саудівської Аравії на закупку 480 тис. 

тонн фуражного ячменю. 

На внутрішньому ринку України ціни 

СРТ-порт на пшеницю 3 класу та пшеницю 

фураж виросли вслід за експортним ринком 

до 9400 грн/т (+500 грн/т) та 9300 грн/т 

(+500 грн/т), відповідно. Кукурудза зросла в 

ціні до 8550 грн/т (+350 грн/т). Ціна на 

ячмінь виросла до 8000 грн/т (+300 грн/т). 

Факторами, які вплинули на зростання ціни, 

стали високий попит в портах та недостатня 

пропозиція ячменю від фермерів. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю виросли 

до 8900 грн/т (+550 грн/т) та 8750 грн/т 

(+550 грн/т). Кукурудза підвищилась в ціні 

до 8100 грн/т (+600 грн/т). Котирування 

ячменю зросло до 7800 грн/т (+250 грн/т). 

Вплив на ціну надало не тільки зростання 

ціни на експортному ринку і в портах 

України, а й високий попит трейдерів та 

переробних заводів, а також недостатність 

пропозиції від аграрних підприємств. 

Додатково на ціну вплинули й скачки курсу 

української гривні до американського 

долару. 



Зернові культури 

Ціни 

22.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 233,1  -15,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 197  -12,2  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 223,25  -8,25  

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 209,25  -2,75  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  296  +10  

Пшениця фуражна 291  +8  

Кукурудза фуражна (врожай 2020) 267  +0  

Ячмінь фуражний 246   +11  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  9400  +500  

Пшениця фуражна 9300  +500  

Кукурудза фуражна 8550  +350  

Ячмінь фуражний 8000  +300  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8900  +550  

Пшениця фуражна 8750  +550  

Кукурудза фуражна 8100  +600  

Ячмінь фуражний 7800  +250  
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