
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня 

котирування ф’ючерсів на світовій 

американській біржі СВОТ розвивалось в 

негативному напрямку. Ціна на пшеницю 

знизилась до 234 дол/т (-9,4 дол/т). 

Головними чинниками впливу стали хороші 

темпи сівби пшениці в Аргентині, хороший 

стан посівів зернової та високі темпи 

збиральної кампанії в США. Котирування 

кукурудзи впало до 250,6 дол/т (-7,4 дол/т) 

через постанову Верховного суду США, який 

підтримав пропозицію невеликих 

нафтопереробних заводів, які потребують 

звільнення від законів, за якими вони 

повинні змішувати етанол або інше 

біопаливо в своїй продукції. Додатково на 

зниження ф’ючерсів вплинув ріст запасів 

етанолу в США. 

На європейській біржі EuroNext за 

результатами минулого тижня котирування 

ф’ючерсів зернових культур розвивалось 

вслід за американським ринком. 

Котирування пшениці впало до 201,5 євро/т 

(-6,75 євро/т) через відмову Алжиру від 

партії французької зернової і закупку 

російської та падіння ф’ючерсів пшениці на 

біржі СВОТ. Ціна на кукурудзу знизилась до 

237,25 євро/т (-5,75 євро/т). Вплинуло на 

ціну не тільки зниження котирувань на 

американському ринку, а й зростання 

прогнозу урожаю в країнах ЄС від аналітиків 

IGC. 

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

     пропозиція:  
низька пропозиція зернових культур старого 

врожаю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 25.06) 
• пшениця: 16345,55 тис. т 
• ячмінь: 4123,49 тис. т 
• кукурудза: 21708,02 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Експортні ціни FOB на кінець минулого 

тижня зупинились в негативній точці. Ціна на 

пшеницю 11,5% та пшеницю фураж впали до 

244 дол/т (-3 дол/т) та до 236 дол/т (-2 дол/т) 

відповідно. Факторами впливу на ціну 

нового урожаю зернової стали позитивні 

погодні умови, які сприяють дозріванню 

зерна та негативна динаміка розвитку цін на 

сусідньому ринку - в Росії. Котирування 

кукурудзи знизилось до 279 дол/т (-5 дол/т) 

через падіння ціни на американському 

ринку. Ячмінь впав в ціні вслід за пшеницею 

до 244 дол/т (-2 дол/т).  

На внутрішньому ринку України за 

результатами минулого тижня ціни на базисі 

СРТ-порт продовжили своє зниження. 

Котирування пшениці 3 клас та пшениці 

фураж впало до 7000 грн/т (-100 грн/т) та 

6900 грн/т (-100 грн/т). Кукурудза та ячмінь 

знизились в ціні до 8150 грн/т (-250 грн/т) та 

до 7050 грн/т (-150 грн/т) відповідно. 

Чинниками ціноутворення стало падіння 

котирувань безпосередньо на експортному 

ринку. Попит на зернові культури в портах 

України низький. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

минулому тижні розвивали в різних 

напрямках. Ціна на продовольчу та фуражну 

пшеницю впала до 6900 грн/т (-100 грн/т) та 

6800 грн/т (-100 грн/т. Попит на зернову 

культуру старого врожаю низький. Кукурудза 

знизилась в ціні до 7800 грн/т (-250 грн/т) 

через падіння ціни в портах України та на 

експортному ринку. Попит на зернову 

культуру низький. Проте, котирування 

ячменю зросло до 7000 грн/т (+200 грн/т) 

через підвищений попит на старий врожай 

від переробних підприємств та експортно-

орієнтованих компаній. 



Зернові культури 

Ціни 

25.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 234  -9,4  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 250,6  -7,4  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 201,5  -6,75  

230,25  237,25  -18  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  244  -3  

Пшениця фуражна 236  -2  

Кукурудза фуражна 279  -5  

Ячмінь фуражний 244  -2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7000  -100  

Пшениця фуражна 6900  -100  

Кукурудза фуражна 8150  -250  

Ячмінь фуражний 7050  -150  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 6900  -100  

Пшениця фуражна 6800  -100  

Кукурудза фуражна 7800  -250  

Ячмінь фуражний 7000  +200  
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