
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За даними минулого тижня, 

котирування зернових культур на світовому 

американському ринку СВОТ розвивалось в 

негативному тренді. Внаслідок високих 

темпів збиральної кампанії зернової 

культури в США та зниження ціни на 

кукурудзу, ф’ючерси на пшеницю впали до 

266,8 дол/т (-2,3 дол/т). Ціна на кукурудзу 

знизилась до 206,3 дол/т (-11,7 дол/т) через 

низький попит від іноземних країн на 

американську зернову та негативні наслідки 

урагану Іда в Мексиканській затокі, який 

пошкодив 2 зернових елеватори компанії 

Cargill. 

Котирування ф’ючерсів на світовій 

європейській біржі EuroNext розвивалось 

вслід за американським ринком. Ціна на 

пшеницю знизилась до 244,5 євро/т (-2,25 

євро/т) через падіння ціни на ринку СВОТ та 

зростання курсу євро по відношенню до 

американського долару. Котирування 

кукурудзи впало до 217 євро/т (-4,25 євро/

т). Факторами зниження ціни стали прогноз 

рекордного урожаю кукурудзи в Україні до 

37,1 млн тонн за даними Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 

і падіння котирувань пшениці на сусідньому 

ринку. 

Фокус ринку 
Попит:   

підвищений попит на пшеницю та ячмінь 
 

Пропозиція:  
низька пропозиція ячменю та пшениці 

Експорт 2020/21 МР (станом на 03.09) 
• пшениця: 4887,99 т 
• ячмінь: 2821,82 тис. т 
• кукурудза: 5,66 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України, на 

минулому тижні ціни FOB розвивались 

різнонаправлено. Котирування пшениці 

11,5% та пшениці фураж зросло до 291 дол/

т (+5 дол/т) та 283 дол/т (+3 дол/т) 

відповідно. Головним чинником росту стали 

результатами Єгипетського тендеру, на 

якому було закуплено 60 тис тонн 

української пшениці. Кукурудза знизилась в 

ціні до 257 дол/т (-12 дол/т) через падіння 

цін на світових біржах. Додатковим 

фактором виступив початок збирання 

зернової культури. Ціна на ячмінь впала до 

260 дол/т (-5 дол/т). Попит на зернову 

культуру знизився. 

На внутрішньому ринку, ціни СРТ-

порт на кінець пятниці зупинились в 

позитивній точці. Пшениця 3 клас та 

пшениця фураж зросли в ціні до 8500 грн/т 

(+300 грн/т) та 8100 грн/т (+250 грн/т). На 

формування ціни вплинула кон’юнктура 

експортного ринку, ріст цін на базисі FOB. В 

Україні на минулому тижні стартував збір 

кукурудзи. Ціна на зернову нового врожаю 

становила – 7300 грн/т. Ячмінь зріс в ціні до 

7450 грн/т (+50 грн/т). 

Внутрішні ціни пропозицій EXW за 

результатами минулого тижня розвивались 

в різних напрямках. Котирування 

продовольчої пшениці та пшениці фураж 

зросло до 7800 грн/т (+350 грн/т) та 7600 

грн/т (+250 грн/т). Аграрні підприємств 

підвищили свої ціни у зв’язку із зростанням 

котирувань зернової культури на 

експортному ринку та в портах України. Ціна 

на кукурудзу знизилась до 7000 грн/т (-150 

грн/т). Ячмінь зріс в ціні до 7050 грн/т (+50 

грн/т) через підвищений попит від 

переробних підприємств та трейдерів. 



Зернові культури 

Ціни 

03.09.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 266,8  -2,3  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 206,3  -11,7  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 244,5  -2,25  

230,25  217  -4,25  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  291  +5  

Пшениця фуражна 283  +3  

Кукурудза фуражна 257  -12  

Ячмінь фуражний 260  -5  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8500  +300  

Пшениця фуражна 8100  +250  

Кукурудза фуражна 7300  +0  

Ячмінь фуражний 7450  +50  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7800  +350  

Пшениця фуражна 7600  +250  

Кукурудза фуражна 7000  -150  

Ячмінь фуражний 7050  +50  
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