
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня 

котирування ф’ючерсів розвивалось в різних 

напрямках. Ціна на пшеницю знизилась до 

250,1 дол/т (-2,6 дол/т) через дощі на півночі 

Американської Рівнини і в Канадських 

преріях, де вирощують зернову та прогноз 

збільшення світового виробництва пшениці 

до 794,4 млн т (+5,5 млн тонн) за даними 

червневого звіту від USDA. Котирування 

кукурудзи зросло до 269,4 дол/т (+0,7 дол/т). 

Хоча це зростання було не великим, 

головними чинниками впливу стали 

негативні погодні умови на Середньому 

Заході США, які зашкоджують урожаю 

кукурудзи та дані від USDA про зниження 

кінцевих запасів зернової культури в світі в 

2021/22 МР до 289,41 млн т (-2,8 млн т). 

Котирування зернових культур на 

минулому тижні на світовій європейській 

біржі EuroNext мало подібну тенденцію, що і 

на американському ринку. Котирування 

ф’ючерсів на пшеницю впали до 211,25 

євро/т (-3,5 євро/т) через збільшення 

прогнозу урожаю і експорту європейської 

пшениці в 2021/22 МР за даними 

консалтингового агентства Strategie Grains та 

покращення стану посівів пшениці у Франції. 

Ціна на кукурудзу зросла до 261 євро/т (+7 

євро/т). Факторами впливу стали 

підвищений попит на зернову культуру та 

низькі темпи експорту кукурудзи країнами 

ЄС. 

Фокус ринку 
 попит:   
низький попит на пшеницю та ячмінь старого   
врожаю 
високий попит на майбутній урожай 
стабільний попит на кукурудзу 

      пропозиція:  
низька пропозиція зернових культур старого 

Експорт 2020/21 МР (станом на 11.06) 
• пшениця: 16063,22 тис. т 
• ячмінь: 4123,42 тис. т 
• кукурудза: 21160,82 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB за 

результатами минулого тижня ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж 

знизились до 258 дол/т (-3 дол/т) та до 255 

дол/т (-2 дол/т) відповідно. Чинниками 

впливу стали зниження котирувань на 

світових біржах СВОТ і EuroNext. Ціна на 

кукурудзу зросла до 295 дол/т (+2 дол/т) 

через ріст ф’ючерсів на світових ринках. 

Котирування ячменю залишилось без змін – 

250 дол/т.  

На внутрішньому ринку України ціни 

на базисі СРТ-порт мали негативну 

тенденцію. Котирування пшениці 3 клас та 

пшениці фураж знизилось до 7400 грн/т (-50 

грн/т) та 7300 грн/т (-100 грн/т) відповідно. 

Факторами падіння ціни стала подібна 

ситуація на експортному ринку FOB. 

Котирування кукурудзи впало до 8550 грн/т 

(-150 грн/т). Хоча попит на зернову культуру 

стабільний, фермери не спішать продавати 

свої запаси, чекаючи вигіднішої для них ціни. 

Ячмінь знизився в ціні вслід за пшеницею до 

7250 грн/т (-50 грн/т). 

Внутрішні ціни пропозицій EXW за 

результатами минулого тижня розвивалось в 

негативному русі. Ціна на продовольчу та 

фуражну пшеницю знизилась до 7150 грн/т 

(-100 грн/т) та до 7050 грн/т (-50 грн/т). 

Попит на пшеницю старого врожаю від 

трейдерів та переробних підприємств 

низький. Котирування кукурудзи впало до 

8200 грн/т (-50 грн/т) через зниження ціни в 

портах України. Падіння ціни мого бути 

більшим, йому завадила низька пропозиція 

зерна від фермерських господарств. Ячмінь 

залишився без змін - 6800 грн/т. 



Зернові культури 

Ціни 

11.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 250,1  -2,6  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 269,4   +0,7  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 211,25  -3,5  

230,25  261  -7  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  258  -3  

Пшениця фуражна 255  -2  

Кукурудза фуражна 295  +2  

Ячмінь фуражний 250  +0  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7400  -50  

Пшениця фуражна 7300  -100  

Кукурудза фуражна 8550  -150  

Ячмінь фуражний 7250  -50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7150  -100  

Пшениця фуражна 7050  -50  

Кукурудза фуражна 8200   -50  

Ячмінь фуражний 6800  +0  
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