
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

За результатами торгового тижня на 

світовому американському ринку СВОТ 

котирування ф’ючерсів зернових культур 

розвивалося в різних напрямках. Ціна на 

пшеницю знизилася до 224,5 дол/т (-0,8 

дол/т). За даними USDA, чинниками впливу 

стали прогноз зростання посівних площ під 

зернову культуру та зниження попиту на 

американську пшеницю від іноземних 

країн. Проте ф’ючерси на кукурудзу зросли 

в ціні до 220,3 дол/т (+2,8 дол/т) через 

негативні погодні умови в Аргентині, які 

затримують збирання кукурудзи та 

підвищений попит від переробних заводів, 

які виробляють етанол. 

На європейській торговій біржі 

EuroNext котирування зернових культур 

розвивалось вслід за американським 

ринком, різнонаправлено. Внаслідок 

падіння цін в країнах Причорномор’я, 

низький попит на зернову та хороші 

перспективи високого виробництва зерна в 

світі, ф’ючерси на пшеницю знизилися до 

209,25 євро/т (-5,5 євро/т). Котирування 

кукурудзи підвищилося до 214,25 євро/т 

(+0,75 євро/т) через ріст ціни на 

американському ринку та не високі темпи 

імпорту зернової країнами ЄС. 

Фокус ринку 
 попит:   
 низький попит на зернові культури  

      пропозиція:  
 збільшення пропозицій зернових культур від 

Експорт 2020/21 МР (станом на 02.04) 
• пшениця: 14436,01 тис. т 
• ячмінь: 4075,5 тис. т 
• кукурудза: 15895,93 тис. т 



  Ринок України 

Зернові культури 

Експортні ціни FOB на зернові 

культури продовжують своє зниження. 

Котирування пшениці 11,5% та пшениці 

фураж знизилося до 249 дол/т (-8 дол/т) та 

245 дол/т (-8 дол/т) відповідно. Факторами, 

що вплинули на ціну, стало зниження ціни 

на сусідньому ринку – в Росії та низький 

попит від імпортерів. Кукурудза залишилася 

без змін – 262 дол/т, хоча тенденція ціни 

прямує вниз. Ціна на ячмінь впала до 230 

дол/т (-3 дол/т) вслід за пшеницею. Падіння 

могло бути більшим, йому завадили низькі 

запаси зернової. 

На внутрішньому ринку СРТ-порт 

котирування пшениці 3 клас та пшениці 

фураж знизилося до 7500 грн/т (-200 грн/т) 

та 7400 грн/т (-100 грн/т) вслід за 

експортним ринком та низьким попитом. 

Кукурудза знизилася в ціні до 7900 грн/т (-

100 грн/т). Попит на зернову майже 

відсутній. Ціна на ячмінь впала до 7700 грн/

т (-100 грн/т) через зниження ціни на ринку 

FOB. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW 

розвивалися в негативному тренді. Ціна на 

продовольчу та фуражну пшеницю впала до 

7400 грн/т (-150 грн/т) та до 7300 грн/т (-100 

грн/т). Фактором впливу стало зростання 

продажів від аграрних підприємств. Хоча 

попит на зернову старого врожаю не 

високий. Котирування кукурудзи знизилося 

до 7450 грн/т (-250 грн/т) через збільшення 

пропозицій від аграрних підприємств та 

подібну цінову динаміку в портах України. 

Ячмінь впав у ціні до 7600 грн/т (-100 грн/т). 

Попит від переробних підприємств не 

високий.  



Зернові культури 

Ціни 

02.04.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 224,5  -0,8  

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 220,3  +2,8  

Пшениця (EuroNext, євро/т) 209,25  -5,5  

+2,25  214,25  +0,75  

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  249  249  

Пшениця фуражна 245  -8  

Кукурудза фуражна 262  +0  

Ячмінь фуражний 230  -3  

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7500  -200  

Пшениця фуражна 7400  -200  

Кукурудза фуражна 7900  -100  

Ячмінь фуражний 7700  -100  

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7400  -150  

Пшениця фуражна 7300  -100  

Кукурудза фуражна 7450  -250  

Ячмінь фуражний 7600  -100  
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