
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовому майданчику 

СВОТ,котирування ф’ючерсів зернових 

культур мало негативну цінову динаміку. 
Внаслідок покращення погодних умов в 

деяких аграрних регіонах США, які можуть 

позитивно плинути на урожай, укріплення 

курсу американського долару та зростання 
світового прогнозу виробництва пшениці до 

790 млн тонн за даними Міжнародної Ради 

по Зерну (IGC), ф’ючерси на пшеницю 

знизились до 225,3 дол/т (-5,1 дол/т). 
Котирування кукурудзи впало до 217,5 дол/т 

(-2 дол/т) через збільшення світового 

виробництва зернової за даними IGC та 

покращення погодних умов в Бразилії.  

Котирування зернових культур на 

європейському торгівельному майданчику 

EuroNext розвивалось вслід за 
американським ринком. Ф’ючерси на 

пшеницю та кукурудзу знизились до 214,75 

євро/т (-5 євро/т) та до 213,5 євро/т (-1,75 

євро/т) відповідно. Головними факторами 

впливу стало зниження експорту країнами 
ЄС, внаслідок падіння попиту на 

європейські зернові та дані Міжнародної 

Ради по Зерну, в яких було збільшено 

прогноз світового виробництва кукурудзи і 
пшениці. 

На експортному ринку FOB 

котирування зернових культур мало 
тенденцію падіння. Ціна на пшеницю 11,5% 

та пшеницю фураж знизилась до 257 дол/т 

(-18 дол/т) та 253 дол/т (-18 дол/т). 

Факторами падіння стала висока 
конкуренція між Україною. Росією та 

Румунією та низький попит імпортерів, із-за 

високих цін на зернову. Кукурудза впала в 

ціні до 262 дол/т (-3 дол/т) через зниження 
ціни на світових ринках. Котирування 

ячменю знизилось до 233 дол/т (-22 дол/т). 

Падіння відбулось внаслідок низького 

попиту на старий врожай зернової культури 

та зниженням ціни на ринку пшениці. 

Фокус ринку 
 попит:   
 низький попит на пшеницю та ячмінь 

 помірний попит на кукурудзу 

      пропозиція:  
 достатня пропозиція зернових культур   

Експорт 2020/21 МР (станом на 22.03) 
• пшениця: 14241,95 тис. т 
• ячмінь: 4069,76 тис. т 
• кукурудза: 15176,1 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Внутрішні ціни СРТ-порт на 

пшеницю 3 класу та пшеницю фураж впали 

до 7700 грн/т (-300 грн/т) та 7600 грн/т (-
300 грн/т) через падіння ціни на ринку FOB 

та надходженням пропозицій від фермерів, 

які продають свої залишки зернової. 

Кукурудза залишилась без змін – 8000 грн/т. 
Ціна на ячмінь знизилась вслід за 

експортним ринком до 7800 грн/т (-200 грн/

т). 

На внутрішньому ринку EXW ціни 

пропозицій на зернові культури 

продовжують своє зниження. Тільки ціна на 

кукурудзу залишилася без змін – 7700 грн/т. 
Пропозиція від аграрних підприємств 

надходить малими партіями. Котирування 

продовольчої та фуражної пшениці 

знизилось до 7550 грн/т (-350 грн/т) та 7400 
грн/т (-400 грн/т). Попит на зернову старого 

врожаю низький. Ячмінь впав в ціні до 7700 

грн/т (-50 грн/т). Пропозиція від фермерів є, 

але попит переробних заводів та трейдерів 

помірний. 

 

 



Зернові культури 

Ціни 

22.03.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 225,3  -5,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 217,5  -2  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 214,75  -5  

+2,25  213,5  -1,75  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  257  -18  

Пшениця фуражна 253  -18  

Кукурудза фуражна 262  -3  

Ячмінь фуражний 233  -22  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7700  -300  

Пшениця фуражна 7600  +0  

Кукурудза фуражна 8000  +0  

Ячмінь фуражний 7800  -200  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7550  -350  

Пшениця фуражна 7400  -400  

Кукурудза фуражна 7700  +0  

Ячмінь фуражний 7700  -50  
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