
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами торгового тижня на 

американській біржі СВОТ ф’ючерси на 

зернові культури зупинили свій рух в 

негативній точці. Котирування пшениці 

знизилось до 234,5 дол/т (-5,4 дол/т). 

Факторами падіння ціни стало подальше 

укріплення американського долару та 

позитиві погодні умови, які сприяють 

покращенню стану посівів. Ф’ючерси на 

кукурудзу знизились до 212,2 дол/т (-2,5 

дол/т) через падіння ціни на сусідньому 

ринку пшениці, збільшення світового 

виробництва кукурудзи та збереження 

виробництва зернової в Аргентині і Бразилії 

без змін за даними березневого звіту від 

USDA. 

На світовій європейській біржі 

EuroNext ф’ючерси розвивались вслід за 

американським ринком. Внаслідок 

негативних результатів єгипетського 

тендеру, на якому виграла румунська 

зернова та збільшення запасів зернової у 

Франції за даними аналітичного відділу 

FranceAgriMer, ф’ючерси на пшеницю впали 

до 223,25 євро/т (-5 євро/т). Котирування 

кукурудзи знизилось до 215,5 євро/т (-5,8 

євро/т) через зростання прогнозу запасів 

зернової у Франції за даними FranceAgriMer 

та збільшення прогнозу урожаю кукурудзи 

до 33 млн тонн і кінцевих запасів до 7,2 млн 

тонн за даними звіту від USDA за березень. 

Фокус ринку 
попит:   
помірний попит на пшеницю та кукурудзу  

низький попит на ячмінь  

     пропозиція:  
помірна пропозиція зернових культур  

Експорт 2020/21 МР (станом на 12.03) 
• пшениця: 13883,29 тис. т 
• ячмінь: 3943,8 тис. т 
• кукурудза: 14177,67 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Котирування зернових культур на 

експортному ринку FOB мало тенденцію 

падіння. Ціна на пшеницю 11,5% та 

пшеницю фураж знизилась до 282 дол/т (-6 

дол/т) та 278 дол/т (-8 дол/т). Чинниками 

ціноутворення було падіння ф’ючерсів 

пшениці на світових біржах та зниження 

ціни на зернові в Росії. Кукурудза впала в 

ціні до 265 дол/т (-3 дол/т) через низький 

попит від імпортерів. Ціна на ячмінь 

знизилась до 260 дол/т (-4 дол/т) вслід за 

пшеницею. 

На внутрішньому ринку СРТ-порт ціна 

на пшеницю 3 класу та пшеницю фураж 

знизилась до 8500 грн/т (-200 грн/т) та 8400 

грн/т (-200 грн/т) через падіння ціни на 

ринку FOB. Котирування кукурудзи 

знизилось до 8000 грн/т (-50 грн/т). Попит 

на зернову помірний. Ячмінь залишився без 

змін — 8000 грн/т. Аграрні підприємства 

починають продавати свої запаси більшими 

партіями, але по максимальним цінам. 

На внутрішньому ринку ціни 

пропозицій EXW на продовольчу та 

фуражну пшеницю знизились до 8400 грн/т 

(-150 грн/т) та 8300 грн/т (-100 грн/т). 

Пропозиції зернової від фермерів стало 

більше. Кукурудза залишилася без змін – 

7800 грн/т. Ячмінь впав в ціні до 7800 грн/т 

(-150 грн/т). Попит від трейдерів та 

експортно-орієнтованих компаній низький. 

 

 



Зернові культури 

Ціни 

12.03.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 234,5  -5,4  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 212,2  -2,5  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 223,25  -5  

+2,25  215,5  -5,8  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  282  -6  

Пшениця фуражна 278  -8  

Кукурудза фуражна 265  -3  

Ячмінь фуражний 260  -4 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  8500  -200  

Пшениця фуражна 8400   -200  

Кукурудза фуражна 8000  -50  

Ячмінь фуражний 8000  +0  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 8400  -150  

Пшениця фуражна 8300  -100  

Кукурудза фуражна 7800  +0  

Ячмінь фуражний 7800  -150  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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