
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами минулого тижня на 

світовій американській біржі СВОТ 

котирування зернових культур знизилось. 

Внаслідок прогнозу про хороший урожай в 

світі, зниження ціни на сусідньому ринку 

кукурудзи та високих темпів посівної 

кампанії в США, ф’ючерси на пшеницю 

знизились до 243,7 дол/т (-4 дол/т). Ціна на 

кукурудзу впала до 258,5 дол/т (-1,1 дол/т) 

через хороші погодні умови в США, які 

сприяють дозріванню кукурудзи та високі 

темпи посівних робіт в країні. 

Котирування зернових культур на 

європейському торгівельному майданчику 

EuroNext розвивалось в різних тенденціях. 

Ціна на пшеницю знизилась до 211,25 євро/

т (-1,5 євро/т) через хороший стан посів 

зернової у Франції та зниження 

«плаваючого» експортного мита в Росії. У 

свою чергу котирування кукурудзи зросло до 

267,75 євро/т (+13 євро/т). Головними 

факторами росту виступили зниження 

єврокомісією імпорту зернової країнами ЄС 

на 1 млн тонн, погіршення стану посівів 

кукурудзи у Франції та не достатність 

пропозиції зерна в ЄС. 

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

       пропозиція:  
 не достатня пропозиція зернових культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 25.05) 
• пшениця: 15670,73 тис. т 
• ячмінь: 4112,28 тис. т 
• кукурудза: 19793,45 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку FOB на 

минулому тижні ціни продовжували своє 

зниження. Котирування пшениці 11,5% та 

пшениці фураж знизилось до 263 дол/т (-9 

дол/т) та 259 дол/т (-7 дол/т) відповідно. 

Вплинули на ціну зниження ф’ючерсів на 

ринку СВОТ та результат єгипетського 

тендеру, на якому буде закуплено пшеницю 

майбутнього урожаю з Румунії. Ціна на 

кукурудзу знизилась до 290 дол/т (-7 дол/т). 

Попит на зернову культуру не високий. 

Ячмінь впав в ціні до 247 дол/т (-5 дол/т) 

через падіння ціни в сегменті пшениці та 

низький попит на зернову. 

На внутрішньому ринку України ціни 

СРТ-порт на пшеницю 3 клас та пшеницю 

фураж знизились під впливом експортного 

ринку і становили 7400 грн/т (-300 грн/т) та 

7350 грн/т (-300 грн/т). Попит на зернову 

культуру низький. Кукурудза знизилась в ціні 

до 8450 грн/т (-200 грн/т) через падіння ціни 

на американській біржі та на експортному 

ринку. Ячмінь зріс в ціні до 7250 грн/т (+50 

грн/т). Основною причиною росту виступив 

валютний фактор – укріплення національної 

валюти. 

За результатами минулого тижня 

внутрішні ціни пропозицій EXW розвивались 

в негативному тренді. Ціна на продовольчу 

та фуражну пшеницю знизились до 7300 

грн/т (-300 грн/т) та 7150 грн/т (-300 грн/т). 

Попит на пшеницю помірний. Кукурудза 

залишилась без змін – 8150 грн/т. 

Котирування ячменю знизилось до 7000 грн/

т (-100 грн/т) через падіння ціни на ринку 

FOB. Запаси зернової дуже низькі, попит від 

переробних підприємств та трейдерів 

майже відсутній. 

 

 



Зернові культури 

Ціни 

28.05.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 243,7  -4  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 258,5  -1,1  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 211,25   -1,5  

230,25  267,75  +13 

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  263  -9  

Пшениця фуражна 259  -7  

Кукурудза фуражна 290  -7  

Ячмінь фуражний 247  -5  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7300  -300  

Пшениця фуражна 7150  -300  

Кукурудза фуражна 8150  +0  

Ячмінь фуражний 7000  -100 

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7850  -50  

Пшениця фуражна 7700   -100  

Кукурудза фуражна 8500  +200  

Ячмінь фуражний 7150  -50  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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