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Ринок зерна та продуктів переробки 
 

Ключові фактори впливу 

 За даними Мінекономіки, станом на 10 грудня  в Україні 
намолотили 64,3 млн. тонн зернових з площі 15,2 млн. га 
(989% до прогнозу). Всі пізні зернові вже обмолочені, 
наразі триває лише збір кукурудзи. На вказану дату 
зернової намолочено 28,8 млн. тонн з площі 5,3 млн. га 
(98% до прогнозу); 

 За даними Інформаційно-аналітичного порталу АПК, 
станом на 11 грудня Україна з початку 2020/21 МР 
експортувала  22,895 млн. тонн зернових, що на 3,836 
млн. тонн менше, ніж у тому ж періоді попереднього 
сезону. Зокрема, за кордон поставлено 12,141 млн. тонн 
пшениці (- 1,767 млн. тонн), 3,706 млн. тонн ячменю 
(+105 тис. тонн), 1,7 тис. тонн жита (-3,3 тис. тонн) і 6,675 
млн. тонн кукурудзи (-2,222 млн. тонн). Крім того, 
експортовано 71,4 тис. тонн борошна зернових, що 
також на 94 тис. тонн менше відповідного показника 
попереднього сезону; 

 В Україні станом на 7 грудня аграрії посіяли основні озимі 
культури на площі 8,06 млн. га (98% до прогнозу). В 
розрізі культур засіяно: пшеницею – 6,1млн. га (100%); 
ячменем – 954,7 тис. га (101%); житом - 125,2 тис. га 
(94%). За попередній тиждень аграрії засіяли 79,3 тис. га; 

 Франція, за оцінкою Мінсільгоспу країни, на 1 грудня під 
урожай 2021 р. засіяла м'якою озимою пшеницею 4,734 
млн. га, що на 12,4% більше, ніж в 2020 р .; твердою 
озимою - 237 тис. га, що на 8,8% більше; озимим 
ячменем - 1,258 млн. га, що на 6,6% більше; 

 Країни Євросоюзу (плюс Велика Британія) з початку 
сезону 2020/21 на 6 грудня експортували 16,2 млн. тонн 
зерна, що на 23% менше, ніж на аналогічну дату 
минулого сезону. Так, експортовано 10,4 млн. тонн м'якої 
пшениці (на 21% менше), 3,2 млн. тонн ячменю (на 12%  

менше)  і 819,6 тис. тонн кукурудзи (на 57% менше).  
Імпорт кукурудзи склав 7,2 млн. тонн, що також на 23% 
менше, ніж на аналогічну дату сезону 2019/20; 

 Росія може ввести мито на експорт пшениці з Росії, яка, 
ймовірно, складе 2 тис. рублів за тонну і почне 
стягуватися з 15 лютого. Також урядом РФ планується 
введення квоти на на експорт пшениці і меслину, жита, 
ячменю і кукурудзи, її обсяг пропонується в 17,5 млн. 
тонн, термін дії - з 15 лютого по 30 червня 2021 р. Вона 
не буде поширюватися на насіння зернових культур і на 
поставки зерна в країни ЄАЕС; 

 Державне агентство Бразилії Conab знизило прогноз 
виробництва пшениці в сезоні 2020/21 до 6,183 млн. тонн, 
що на 2,8% менше, ніж прогнозувалося у листопаді. 
Незважаючи на це, прогноз імпорту пшениці в сезоні 
2020/21 залишений незмінним - 6,8 млн. тонн;  

 Згідно зі звітом Фондової біржі Росаріо, несприятливі 
погодні умови в Аргентині призвели до зниження прогнозу 
виробництва пшениці в сезоні 2020/21 до 16,7 млн. тонн, 
що істотно нижче початкових прогнозів 21-22 млн. тонн. 
При цьому експерти біржі прогнозують, що країна все ще 
зможе експортувати близько 10 млн. тонн зернової; 

 Південнокорейська Major Feedmill Group (MFG) в 
результаті прямих переговорів закупила 7 грудня 68 тис. 
тонн фуражної кукурудзи довільного походження у 
компанії CJ International з поставкою до 15 травня 2021 р. 
за ціною 240,19 $/тонна C&F плюс 1,25 $/тонна за 
розвантаження в порту; 

 Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії після 
кількох безуспішних спроб на тендері 9 грудня закупило 
60 тис. тонн борошномельної пшениці довільного 
походження у компанії CHS за ціною 274,40 $/тонна C&F 
з поставкою у 1-й половині травня 2021 р.  

Динаміка міжнародних ринків 

 
Минулого тижня вийшов черговий, грудневий звіт 
Мінсільгоспу США з оновленим балансом глобального 
ринку зерна, від якого ніхто не очікував великих 
несподіванок, втім вони стались. Окрім чергового 
підвищення прогнозу світового виробництва пшениці на 
1,3 млн. тонн і зниження на 1 млн. тонн такого ж прогнозу 
для кукурудзи, аналітики USDA доволі різко понизили 
оцінки кінцевих запасів цих культур – на 3,9 млн. тонн і 
2,5 млн. тонн відповідно. Якщо напередодні публікації 
звіту біржові ціни на пшеницю і кукурудзу знижувалися, 
то опісля вони пішли різко вгору, в тому числі й завдяки 
спекулянтам. При цьому фізичний ринок зерна був не 
такий однозначний в оцінках глобальної кон’юнктури. На 
тлі скорочення поточного попиту і збільшення 
конкуренції спотові ціни на як на пшеницю, так і на 
кукурудзу минулого тижня здебільшого знижувались, 
хоча, звісно, й не без окремих винятків.  
 
Тим часом на СВОТ в Чикаго грудневий ф’ючерс на 
м’яку червонозерну пшеницю, середня ціна якого в 
минулий понеділок становила 209,88 $/тонна, до 
п’ятниці подорожчав аж до 223,48 $/тонна. Так саме і на 
EURONEXT в Парижі: якщо 7 грудня березневий  

 
Експортні ціни на основні продукти переробки 

пшениці в Україні 

Культура min max avr ∆, % 

Борошно, в. г., FCA 250 255 252,5 0,0% 

Висівки пшеничні, FOB 136 140 138 0,0% 
 

Ціна на українське зерно в портах Чорного моря на 
умовах FOB 

Продукт 

Ціна FOB 
Чорне море, 

USD/т (попит) 

Ціна FOB 
Чорне море, 

USD/т 
(пропозиція) 

min max min max 

Пшениця 12,5% пр.  250 253 251 254 

Пшениця 11,5% пр.  249 251 250 253 

Пшениця фуражна 244 248 246 249 

Ячмінь 215 222 218 222 

Кукурудза 224 228 227 230 



пшеничний ф’ючерс торгувався тут  по 201,25 €/тонна, 
то вже 11 грудня вона виросла до 210,5 €/тонна . 
 
Грудневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ подорожчав не 
так стрімко:  зі 165,11 $/тонна в минулий понеділок до  
167 $/тонна в останній робочий день тижня. А от на 
EURONEXT ціна кукурудзяних контрактів за тиждень 
зросла більш суттєво, на 5 євро - зі 186 €/тонна 7 грудня 
до, відповідно, у середньому 191 €/тонна в п’ятницю, 11 
грудня. 

Ціни на українське борошно і пшеничні висівки  

Продукт 
USD/т (попит) 

USD/т 
(пропозиція) 

min max min max 

Борошно, в. г., FCA 248 253 250 255 

Висівки пшеничні, FOB 135 138 136 140 
 

 

Ціни контрактів на зернові в основних портах країн-експортерів, період поставки грудень/лютий 2020 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна FOB, USD/т 

Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море 251 254 253 -0,4% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море 249 252 251 -0,4% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море 249 252 251 -0,2% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA 270 272 271 5,7% 

Пшениця SRW, США NOLA 270 274 272 5,2% 

Пшениця Superior, Франція Rouen 261 263 262 1,9% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa 257 260 259 -0,8% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море 253 256 255 -0,2% 

Ячмінь, Україна Чорне море 219 222 221 -0,5% 

Ячмінь, Франція Rouen 248 250 249 2,9% 

Кукурудза, Україна Чорне море 226 229 228 -2,2% 

Кукурудза, США NOLA 207 215 211 0,0% 

Кукурудза, Франція Rouen 242 244 243 -1,6% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 239 242 241 -1,2% 

Кукурудза, Росія Чорне море 237 240 239 -0,4% 
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Динаміка ринку основних зернових культур 

 

Минулий тиждень продовжив тренди, закладені на 
внутрішньому ринку основних зернових культур на 
початку поточного місяця. Насамперед мається на увазі 
подальше здешевлення пшениці і кукурудзи і 
подорожчання ячменю. Втім, останні сім днів стали не 
простим повторенням пройденого – в їх реаліях 
з’явилися нові нюанси і кон’юнктурні барви.  

Особливо помітними вони були на ринку пшениці. По 
перше, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», 
зниження цін на зернову минулого тижня вже не було 
таким рівномірним, як на початку місяця – цього разу 
фуражне зерно дешевшало більш стрімко, ніж 
продовольче, оскільки попит на кормовий 4 клас 
знизився за рахунок його перетікання до більш дешевої 
кукурудзи. Крім того, пшениця дешевшала за рахунок 
зниження максимальних цін попиту, тоді як мінімальні 
здебільшого залишилися на колишньому рівні. Через це 
середні ціни закупівлі зернової на базисі первинних 
елеваторів порівняно с попереднім періодом практично 
не змінилися, тоді як у переробників і в портах вона 
«просіла» в середньому до 100 грн./тонна.  

Так саме минулого тижня на внутрішньому ринку 
знизилися максимальні ціни попиту на  кукурудзу, тоді як 
мінімальні залишилися незмінними. Однак, на відміну 
від пшениці, середні ціни зернової знизилися на усіх 
базисах закупівлі на 50-200 грн./тонна на тлі триваючого 
зниження цін на FOB протягом тижня на 4-5 $/тонна.  
Наслідком такого зниження стало ще більше 
стримування продажів пшениці і кукурудзи виробниками 
і гальмування ринків обох культур.   

Так само не спостерігається і особливої активності на 
ринку ячменю, хоча зерно протягом минулого тижня 
знову додало в ціні від 50 грн./тонна на EXW до 200 
грн./тонна на СРТ-підприємство і СРТ-порт. В цьому 
випадку причиною є дефіцит пропозиції зернової через 
скорочення її запасів у виробників.  

На ринку продуктів переробки пшениці єдиною помітною 
подією минулого тижня стало здешевлення цін на 
висівки після їх стрімкого зростання на початку місяця, 
що призвело до скорочення внутрішніх продаж. Тим 
часом ціни на борошно залишалися стабільними, 
зберігаючи крихкий баланс між пропозицією і слабким 
попитом.  

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7350 7900 7600 0,0% 

Пшениця 11,5% пр. 7300 7875 7550 0,0% 

Пшениця фураж 7250 7750 7450 0,0% 

Кукурудза 6550 7150 6900 -0,7% 

Ячмінь 6750 7350 7100 0,7% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7450 8100 7650 -0,6% 

Пшениця 11,5% пр. 7400 8050 7600 -0,7% 

Пшениця фураж 7200 7950 7500 -1,3% 

Кукурудза 6650 7100 6900 -1,4% 

Ячмінь 6900 7400 7200 1,4% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7700 8075 8000 -1,2% 

Пшениця 11,5% пр. 7700 8050 7975 -1,2% 

Пшениця фураж 7650 7950 7900 -1,3% 

Кукурудза 7100 7350 7200 -2,0% 

Ячмінь 7200 7550 7400 2,8% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 9600 10600 10450 0,0% 

Борошно, перший сорт 9500 10400 10150 0,0% 

Висівки пшеничні 4900 5400 5200 -3,7% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 9600 10600 10450 0,0% 

Борошно, перший сорт 9500 10400 10150 0,0% 

Висівки пшеничні 4900 5400 5200 -3,7% 
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Динаміка ринку нішевих зернових культур 

 

 

На внутрішньому ринку нішевих зернових в Україні 
минулого тижня не відзначалося одного сталого 
тренду, натомість мали місце як окремі цінові злети, так 
і падіння.  

На цих гойдалках продовжував розкачуватися 
фуражний горох, ціни на який після попереднього 
підвищення відступили назад, щоправда, тільки в 
закупівлі у переробників і в портах.    

Треба зазначити, що при цьому на базисі господарств і 
первинних елеваторів ціни залишалися стабільними на 
увесь перелік досліджуваних культур.  

Однак, на відміну від гороху, на СРТ-підприємство і 
СРТ-порт знову подорожчали просо і сорго. При цьому 
сорго другий тиждень поспіль дорожчає всупереч 
здешевленню кукурудзи, що для ринку цієї культури 
абсолютно нехарактерно. 

 

 
 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 5000 5800 5700 0,0% 

Горох 7500 8000 7850 0,0% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 5400 6000 5650 0,0% 

Сорго 6400 6800 6600 0,0% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5250 6000 5750 0,0% 

Горох 8200 9200 8400 -1,2% 

Овес 5600 6000 5750 0,0% 

Просо 6000 6500 6300 3,3% 

Сорго 6600 7000 6800 4,6% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 8200 8600 8500 -5,6% 

Овес 5800 6200 5850 0,0% 

Просо 6150 6800 6500 3,2% 

Сорго 6900 7250 7000 4,5% 
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