
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

На світовій американській біржі 
котирування ф’ючерсів зернових культур 
розвивалось різнонаправлено. Через 

покращення стану озимої пшениці в 
районі Американської Рівнини та 
укріплення долару США, котирування 
пшениці знизилось до 230,4 дол/т (-4,1 
дол/т). У свою чергу ф’ючерси на 

кукурудзу зросли до 219,5 дол/т (+7,3 
дол/т). Факторами підвищення ціни 
стали низькі темпи посівної в Бразилії, 
високий попит на зернову з боку Китаю 
та негативні погодні умови в деяких 

регіонах Америки, які можуть негативно 
вплинути на посіви кукурудзи. 

Котирування ф’ючерсів на 
європейські біржі EuroNext розвивалось 
в негативному напрямку. Ціна на 
пшеницю впала до 219,75 євро/т (-3,5 

євро/т) через зниження ф’ючерсів на 
ринку СВОТ та низький попит 
іноземних країн на європейське зерно. 
Котирування кукурудзи впало до 215,25 
євро/т (-0,25 євро/т). Хоча це падіння 

було не суттєвим, чинниками цього 
стало зниження ціни на пшеницю та 
збільшення урожаю зернової в ЄС за 
даними аналітичного центру Strategie 
Grains. 

Фокус ринку 
попит:   
стабільний попит на кукурудзу та пшеницю  

не високий попит на ячмінь 

      пропозиція:  
 помірна пропозиція ячменю 

підвищена пропозиція пшениці та кукурудзи 

Експорт 2020/21 МР (станом на 19.03) 
• пшениця: 13949,06 тис. т 
• ячмінь: 4028,92 ТИС. т 
• кукурудза: 14717,6 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

На експортному ринку України ціни 

FOB мали тенденцію падіння. Котирування 

пшениці 11,5% та пшениці фураж знизилось 

до 275 дол/т (-7 дол/т) та 271 дол/т (-7 дол/

т). Факторами цього стало зниження 

ф’ючерсів на ключових світових біржах та 

зниження попиту від іноземних країн. Ціна 

на кукурудзу залишилася без змін – 265 

дол/т. Ячмінь впав в ціні до 255 дол/т (-5 

дол/т). Хоча пропозиції на ринку не 

достатньо, попит на зернову культуру 

низький. 

Котирування зернових культур на 

внутрішньому ринку СРТ-порт майже не 

змінилося. Тільки ціна на пшеницю 3 клас та 

пшеницю фураж знизилась до 8000 грн/т (-

500 грн/т) та 7900 грн/т (-500 грн/т) 

відповідно. Чинниками ціноутворення стало 

падіння котирувань на ринку FOB та падіння 

попиту на зернову культуру. Ціна на 

кукурудзу та ячмінь не змінилася – 8000 

грн/т та 8000 грн/т відповідно.  

Внутрішні ціни пропозицій EXW мали 

тенденцію падіння. Котирування 

продовольчої і фуражної пшениці впало до 

7900 грн/т (-500 грн/т) та 7800 грн/т (-500 

грн/т) відповідно. Зниження ціни 

пояснюється аналогічною ситуацією в 

портах України та збільшенням пропозиції 

від аграріїв. Кукурудза впала в ціні до 7700 

грн/т (-100 грн/т). Пропозиції зернової 

культури на ринку стало більше. Ціна на 

ячмінь знизилась до 7750 грн/т (-50 грн/т) 

через низький попит від трейдерів та 

переробних підприємств. 

 



Зернові культури 

Ціни 

19.03.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 230,4  -4,1  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 219,5  +7,3  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 219,75  -3,5  

+2,25  215,25  -0,25  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  275  -7  

Пшениця фуражна 271  -7  

Кукурудза фуражна 265  +0  

Ячмінь фуражний 255  -5  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8000  --500  

Пшениця фуражна 7900  -500  

Кукурудза фуражна 8000  +0  

Ячмінь фуражний 8000  +0  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7900  -500  

Пшениця фуражна 7800  -500  

Кукурудза фуражна 7700  -100  

Ячмінь фуражний 7750  -50  
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