Зернові культури
Глобальний ринок
Котирування ф’ючерсів на світовій
американській біржі СВОТ за результатами
минулого тижня розвивалось в різних
цінових трендах. Внаслідок відновлення
роботи
американських
портів
в
Мексиканській затоці після негативних
наслідків, що завдав ураган Іда та хорошого
попиту на пшеницю в світі, ціна на зернову
культуру зросла до 265,9 дол/т (+5,5 дол/т).
Ф’ючерси на кукурудзу знизились до 207,3
дол/т (-0,2 дол/т) через високі темпи
збиральної кампанії в США та хороший стан
посівів.
На минулому тижні котирування
зернових
культур
на
європейському
торгівельному майданчику розвивалось в
позитивному напрямку. Ціна на пшеницю
підвищилась до 253,25 євро/т (+5,5 євро/т).
Головними
факторами
росту
стали
подорожання зернової в США і Росії та
хороший попит на пшеницю в світі.
Котирування кукурудзи зросло до 223,5
євро/т (+5,5 євро/т) через пізній початок
збиральної кампанії у Франції та зниження
виробництва кукурудзи в країнах ЄС до 68,4
млн тонн у вересневому звіті від
аналітичного відділу Міжнародної зернової
ради (IGC).

Фокус ринку
Попит: хороший попит на кукурудзу та пшеницю
Пропозиція: низька пропозиція кукурудзи та
пшениці

Експорт 2020/21 МР (станом на 24.09)
• пшениця: 7391,19 тис. т
• ячмінь: 127,39 тис. т
• кукурудза: 3383,64 тис. т

Зернові культури
Ринок України
Експортні ціни FOB на зернові
культури розвивались різнонаправлено. Ціна
на пшеницю 11,5% та пшеницю фураж
зросла до 297 дол/т (+2 дол/т) та 287 дол/т
(+1 дол/т).
Попит від іноземних країн
високий. Кукурудза знизилась в ціні до 262
дол/т (-1 дол/т) через високу конкуренцію
основних експортерів зернової культури.
Ціна на ячмінь залишилась без змін – 262
дол/т.
На внутрішньому ринку України за
результатами минулого тижня ціни на базисі
СРТ-порт розвивались
в позитивному
напрямку. Котирування пшениці 3 клас та
пшениці фураж зросло до 8600 грн/т (+100
грн/т) та 8200 грн/т (+100 грн/т) відповідно.
Факторами впливу стали ріст ціни на
експортному ринку та не достатньою
пропозицією зерна від аграріїв. Ціна на
кукурудзу підвищилась до 7500 грн/т (+200
грн/т) через низьку пропозицію аграріїв та
високий попит трейдерів. Ячмінь залишився
без змін – 7450 грн/т.
Внутрішні ціни пропозицій EXW на
минулому тижні зросли. Котирування
продовольчої
та
фуражної
пшениці
підвищилось до 7950 грн/т (+50 грн/т) та
7700 грн/т (+50 грн/т) відповідно. Попит на
зернову культуру хороший, виробники не

поспішають реалізовувати свій товар
чекаючи на подальший ріст ціни. Кукурудза
зросла в ціні до 7300 грн/т (+50 грн/т).
Виробники підвищували свої ціни через
хороший попит від трейдерів. Ціна на ячмінь
підвищилась вслід за пшеницею до 7900
грн/т (+50 грн/т).

Зернові культури
Ціни
24.09.2021

Ціна

Тиждень

265,9

+5,5

Кукурудза (CBOT, дол./т)

207,3

-0,2

Пшениця (EuroNext, євро/т)

253,25

+5,5

230,25

223,5

+5,5

Світові ціни

-2,6
Пшениця (CBOT, дол./т)

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т
Пшениця 11,5%

297

+2

Пшениця фуражна

287

+1

Кукурудза фуражна

262

-1

Ячмінь фуражний

262

+0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Пшениця 3 клас

8600

+100

Пшениця фуражна
Кукурудза фуражна
Ячмінь фуражний

8200
7500
7450

+100
+200
+0

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т
Пшениця продовольча

7950

+50

Пшениця фуражна

7700

+50

Кукурудза фуражна

7300

+50

Ячмінь фуражний

6900

+50
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