
   Глобальний ринок 

Зернові культури 

 

За підсумками торгового тижня на 

Чиказькіи  біржі СВОТ ф’ючерси на 

зернові культури розвивались в 

позитивному напрямку. Котирування 

пшениці зросло внаслідок зміцнення цін 

на кукурудзу та сою і досягло рівня 211,3 

дол./т (+12,1 дол./т). Експортна 

конкурентоспроможність США у вересні 

в сегменті пшениці є низькою порівняно 

з краї нами Причорномор’я. Всупереч 

цьому, експорт кукурудзи здіи снюється 

на високому рівні. Основною краї ною-

експортером виступає Китаи . Через це 

ф’ючерси на кукурудзу зросли до 149 

дол./т (+3,9 дол./т). За даними 

Міністерства сільського господарства 

США (USDA), стан посівів кукурудзи 

погіршився у зв’язку з погодними 

умовами. 

Слідом за американською біржою 

СВОТ котирування зернових на 

європеи ськіи  біржі EuroNext розвивалось 

у позитивному напрямку. Ф’ючерси на 

пшеницю зросли до 194,5 євро/т (+6 

євро/т) через підвищении  попит від 

краї н-імпортерів. Котирування 

кукурудзи зросло до 171,5 євро/т (+3,25 

євро/т). Погіршення стану посівів 

кукурудзи та зростання ціни на зернову 

на біржі СВОТ стали  головними 
факторами, які вплинули на 

ціноутворення. 

Фокус ринку 
попит: 
↑ високий попит на зернові культури  
 пропозиція: 
↑ низька пропозиція кукурудзи нового врожаю  
↑ обмежена пропозиція пшениці та ячменю  

Експорт 2020/21 МР (станом на 15.09) 
• пшениця: 6522,1 тис. тонн  
• ячмінь: 2503 ,5 тис. тонн  
• кукурудза: 2,9 тис.тонн 

Збір урожаю 2020 (станом на 17.09) 

Культура  Зібрано, млн тонн 

Пшениця  26,96  

Кукурудза  0,66  

Ячмінь  8,7  



  Ринок України 

Зернові культури 

Експортні ціни на пшеницю 11,5% 

та пшеницю фураж на базисі FOB  зросли 

до 227 дол./т (+8 дол./т) та 225 дол./т 

(+8 дол./т), відповідно. Попит від краї н-

імпортерів маи же відсутніи , маи же весь 

об’єм  пшениці законтрактовании . Для 

здіи снення торгівельної  діяльності 

залишилось близько 2,5 млн тонн 

зернової . Котирування кукурудзи зросло 

до 192 дол./т (+7 дол./т) через зниження 

виробництва в Украї ні. Крім того, на 

ціноутворення вплинув ріст котирувань 

на зернові культури на світових біржах. 

Ячмінь зріс у ціні до 195 дол./т (+2 дол./

т). Попит з боку Китаю залишається 
високим. 

Внутрішні ціни на пшеницю 3 

класу та фуражну пшеницю на базисі СРТ

-порт зросли до 7300 грн/т (+350 грн/т) 

та 7200 грн/т (+350 грн/т), відповідно. 

Ціна на ячмінь зросла до 6250 грн/т 

(+150 грн/т). Головними факторами 

впливу у цьому випадку виступає 

зростання котирувань на експортному 

ринку та зниження курсу украї нської  

гривні до американського долара. 

Внутрішня ціна пропозиції  EXW на 

продовольчу та фуражну пшеницю 

зросла до 7050 грн/т (+450 грн/т) та 

6950 грн/т (+650 грн/т), відповідно. 

Вплинув на ціноутворення підвищении  

попит, обмежена пропозиція та 

девальвація украї нської  гривні. 

Котирування кукурудзи нового врожаю 

становило 5800 грн/т. Ціна на ячмінь 

зросла до 6100 грн/т (+300 грн/т). 

Фермери стримують продажі зернової  

чекаючи кращої  ціни. 



Зернові культури 

Ціни 

11.09.2020  Ціна Тиждень 

Світові ціни 

Пшениця (CBOT, дол./т) 211,3 +12,1 

Кукурудза (CBOT,  дол./т) 149 +3,9 

Пшениця (EuroNext, євро/т) 194,5 +6 

Кукурудза (EuroNext,  євро/т) 171,5 +3,25 

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т  

Пшениця 11,5%  227 +8 

Пшениця фуражна 225 +8 

Кукурудза фуражна (врожаи  2020) 192 +7 

Ячмінь фуражнии  195 +2 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т  

Пшениця 3 клас  7300 +350 

Пшениця фуражна 7200 +350 

Кукурудза фуражна - - 

Ячмінь фуражнии  6250 +150 

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т  

Пшениця продовольча 7050 +450 

Пшениця фуражна 6950 +650 

Кукурудза фуражна 5800 0 

Ячмінь фуражнии  6100 +300 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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