
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій чиказькій біржі за 

результатами минулого тижня котирування 

ф’ючерсів розвивалось в негативному 

тренді. Внаслідок укріплення курсу 

американського долару, падіння цін на 

сусідньому ринку кукурудзи і сої та 

покращення погодних умов в аграрних 

районах пшениці котирування зернової 

культури знизилось до 243,4 дол/т (-6,6 дол/

т). Ф’ючерси на кукурудзу впали до 258 дол/т 

(-11,5 дол/т) через зниження внутрішнього 

споживання етанолу та хороших погодних 

умов у регіонах вирощування кукурудзи, що 

може позитивно вплинути на урожай. 

За результатами минулого тижня на 

світовій європейські біржі EuroNext 

котирування зернових та олійних культур 

розвивалось вслід за американським 

ринком. Ціна на пшеницю впала до 208,25 

євро/т (-3 євро/т). Факторами впливу стали 

зниження курсу євро до долару США, 

падіння ф’ючерсів на біржі СВОТ та низькі 

показники експорту європейської зернової. 

Котирування кукурудзи знизилось до 243 

євро/т (-18 євро/т) через падіння ціни 

пшениці на сусідньому ринку та хороший 

потенціал виробництва зернової культури в 

країнах ЄС та Причорномор’я.  

Фокус ринку 
 попит:   
низький попит на зернові культури старого 

врожаю 

     пропозиція:  
обмежена пропозиція зернових культур 

старого врожаю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 18.06) 
• пшениця: 16063,22 тис. т 
• ячмінь: 4123,42 тис. т 
• кукурудза: 21160,82 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Експорті ціни FOB за результатами 

минулого тижня знизились. Ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж впала до 

247 дол/т (-11 дол/т) та до 238 дол/т (-17 

дол/т) відповідно. Ключовими чинниками 

зниження котирувань стали зниження 

ф’ючерсів на світових біржах та падіння цін 

на кукурудзу. Котирування кукурудзи 

знизилось до 284 дол/т (-11 дол/т) через 

збільшення прогнозу виробництва зернової 

в Аргентині, хороших погодних умов в США, 

що позитивно може вплинути на урожай та 

падінням цін на світових ринках. Ціна на 

ячмінь нового врожаю впала вслід за 

пшеницею до 246 дол/т (-4 дол/т). 

На внутрішньому ринку СРТ-порт ціни 

на пшеницю 3 клас та пшеницю фураж впали 

до 7100 грн/т (-300 грн/т) та 7000 грн/т (-300 

грн/т) відповідно. Кукурудза та ячмінь 

знизились в ціні до 8400 грн/т (-150 грн/т) та 

до 7200 грн/т (-50 грн/т). Основними 

факторами впливу стали падіння цін на 

експортному ринку України та низький попит 

на зернові культури. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

минулому тижні знизились. Котирування 

продовольчої та фуражної пшениці впали до 

7000 грн/т (-150 грн/т) та до 6900 грн/т (-150 

грн/т) через падіння ціни на експортному 

ринку та в портах України. Ціна на кукурудзу 

знизилась до 8050 грн/т (-150 грн/т).  Попит 

від переробних підприємств та експортно-

орієнтованих компаній низький. Ячмінь 

залишився без змін – 6800 грн/т. 



Зернові культури 

Ціни 

18.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 243,4  -6,6  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 258  -11,5  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 208,25  -3  

230,25  243  -18  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  247  -11  

Пшениця фуражна 238  -17  

Кукурудза фуражна 284  -11  

Ячмінь фуражний 246  -4  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7100  -300  

Пшениця фуражна 7000  -300  

Кукурудза фуражна 8400  -150  

Ячмінь фуражний 7200  -50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7000  -150  

Пшениця фуражна 6900  -150  

Кукурудза фуражна 8050  -150  

Ячмінь фуражний 6800  +0  
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