
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

Котирування ф’ючерсів зернових 

культур на світовій американській біржі СВОТ 

за результатами минулого тижня зросло. 

Внаслідок високого попиту на пшеницю та 

кукурудзу в світі, ціни на зернові 

підвищились до 277,8 дол/т (+8,1 дол/т) та 

211,8 дол/т (+4,9 дол/т) відповідно. 

Ф’ючерси на кукурудзу могли зрости ще 

більше, але цьому завадив прогноз від 

аналітиків Міжнародної зернової ради (IGC) 

в якому було збільшено світове виробництво 

зернової культури до 1,210 млн т. 

На європейській біржі EuroNext 

ф’ючерси розвивались вслід за 

американським ринком, в підвищеному 

тренді. Котирування пшениці зросло до 280 

євро/т (+4 євро/т). Попит на зернову 

високий. Ціна на кукурудзу підвищилась до 

249 євро/т (+3,25 євро/т) через хороший 

попит від країн-імпортерів та ріст ф’ючерсів 

на ринку СВОТ.  

На експортному ринку України ціни 

FOB на минулому тижні розвивались в 

позитивному напрямку. Котирування 

пшениці 11,5% та пшениці фураж зросло до 

305 дол/т (+2 дол/т) та 295 дол/т (+3 дол/т) 

відповідно. Головним фактором росту ціни 

виступив високий попит від іноземних країн, 

які проводять тендери на закупку великих 

партій зернової культури. Кукурудза 

залишилась без змін – 274 дол/т. Ячмінь зріс 

в ціні вслід за пшеницею до 274 дол/т (+4 

дол/т). Додатковим чинником росту 

виступив хороший попит від Тунісу, який 

об’явив тендер на закупку 50 тис. тонн 

зерна. 

Фокус ринку 
Попит:   

високий попит на зернові культури 
Пропозиція:  

недостатня пропозиція кукурудзи 
низька пропозиція пшениці та ячменю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 22.10) 
• пшениця: 11357,73 тис. т 
• ячмінь: 4182,26 тис. т 
• кукурудза: 487,05 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-порт 

розвивались вслід за експортним ринком. 

Ціни на пшеницю 3 клас та пшеницю фураж 

зросли до 8850 грн/т (+50 грн/т) та 8250 грн/

т (+150 грн/т) через недостатню пропозицію 

від аграрних підприємств та ріст котирувань 

на експортному ринку. Кукурудза 

залишилась без змін – 7850 грн/т. Ціна на 

ячмінь зросла до 7750 грн/т (+150 грн/т) 

через підвищений попит в портах України. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW на 

минулому тижні розвивались в негативному 

тренді. Котирування продовольчої та 

фуражної пшениці знизилось до 8100 грн/т (-

100 грн/т) та 7600 грн/т відповідно. Ціна на 

кукурудзу знизилась до 7100 грн/т (-100 грн/

т). Хоча збиральна кампанія проходить 

повільним темпом, на ринку з’являється все 

більше пропозицій кукурудзи. Ячмінь 

залишився без змін – 6900 грн/т. 



Зернові культури 

Ціни 

23.10.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 277,8  +8,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 211,8  +4,9  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 280  +4  

230,25  249  +3,25  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  305  +2  

Пшениця фуражна 295  +0  

Кукурудза фуражна 274  +0 

Ячмінь фуражний 274  +4  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8850  +50  

Пшениця фуражна 8250  +150  

Кукурудза фуражна 7850  +0  

Ячмінь фуражний 7750  +150  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8100  -100  

Пшениця фуражна 7600  -150  

Кукурудза фуражна 7100  -100  

Ячмінь фуражний 6900  +0  
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