
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

Котирування зернових культур на 

світовому майданчику СВОТ, за результатами 

минулого тижня розвивалось в негативному 

тренді. Внаслідок збільшення прогнозу 

світового виробництва пшениці в 2021/21 

МР до 780,27 млн тонн за даними звіту від 

USDA, високих темпів збиральної кампанії в 

США і Канаді, ф’ючерси на зернову культуру 

знизились до 252,9 дол/т (-13,9 дол/т). Також 

на зниження ціни продовжують впливати 

негативні наслідки урагану Іда, через який 

було пошкоджено зернові термінали та 

знизились темпи відвантажень зерна із 

портів США. Котирування кукурудзи впало 

до 203,7 дол/т (-2,6 дол/т) через збільшення 

прогнозу виробництва зернової культури на 

6,2 млн тонн, за даними вересневого звіту 

від USDA. 

На європейській торговій біржі 

EuroNext котирування ф’ючерсів на 

минулому тижні знизилось. Пшениця 

знизилась до 237,75 євро/т (-6,75 євро/т) 

через збільшення прогнозу збору зернової 

культури в країнах ЄС за даними 

Міністерства сільського господарства США. 

Ф’ючерси на кукурудзу впали до 211,5 євро/т 

(-5,5 євро/т). Чинниками ціноутворення 

стали низькі темпи імпорту кукурудзу 

країнами ЄС та падіння ціни зернової 

культури на американському ринку. 

Фокус ринку 
Попит:   

знижений попит на ячмінь 
високий попит на пшеницю 

 

Пропозиція:  
висока пропозиція пшениці 

Експорт 2020/21 МР (станом на 07.09) 
• пшениця: 5217,1 тис. т 
• ячмінь: 2918,4 тис. т 
• кукурудза: 8,8 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Експортні ціни FOB за результатами 

минулого тижня розвивались 

різнонаправлено. Котирування пшениці 

11,5% та пшениці фураж зросло до 295 дол/т 

(+2 дол/т) та до 284 дол/т (+1 дол/т). 

Головними факторами впливу виступили 

підвищення мита на експорт російської 

пшениці та результати Єгипетського тендеру 

на якому було закуплено 240 тис. тонн 

української зернової.  Кукурудза залишилась 

без змін - 258 дол/т. Ціна на ячмінь 

знизилась до 258 дол/т (-2 дол/т). Попит на 

зернову культуру від іноземний країн 

знизився, особливо зі сторони Китаю. 

На внутрішньому ринку України, 

котирування пшениці 3 клас на базисі СРТ-

порт не змінились – 8500 грн/т. Однак ціна 

на пшеницю фураж знизилась до 8050 грн/т 

(-50 грн/т) через знижений попит на 

фуражне зерно. Котирування кукурудзи 

залишилось без змін – 7300 грн/т. Ячмінь 

знизився в ціні до 7400 грн/т (-50 грн/т) 

через падіння ціни на експортному ринку та 

низький попит на зернову культуру. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW за 

результатами минулого тижня розвивались в 

негативному напрямку. Середні ціни на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

знизились до 7700 грн/т (-100 грн/т) та до 

7450 грн/т (-150 грн/т) відповідно. Падіння 

ціни пояснюється високою конкуренцією 

серед виробників зерна. Котирування 

кукурудзи залишилось без змін – 7000 грн/т. 

Ячмінь впав в ціні до 6850 грн/т (-200 грн/т). 

Аграрні підприємства знизили свої ціни 

через зниження попиту на зернову культуру 

та падіння ціни на експортному ринку та в 

портах України. 

 

 



Зернові культури 

Ціни 

10.09.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 252,9  -13,9  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 203,7  -2,6  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 237,75  -6,75  

230,25  211,5  -5,5  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  295  +2  

Пшениця фуражна 284  +1  

Кукурудза фуражна 258  +0  

Ячмінь фуражний 258  -2  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8500  +0  

Пшениця фуражна 8050   -50  

Кукурудза фуражна 7300  +0  

Ячмінь фуражний 7400  -50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7700  -100  

Пшениця фуражна 7450  -150  

Кукурудза фуражна 7000  +0  

Ячмінь фуражний 6850  -200  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

-2,6 
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https://fenix-agro.com/site/

