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Ринок зерна та продуктів переробки 
 

Ключові фактори впливу 
 Станом на 29 січня Україна з початку 2020/21 МР 

експортувала  28,7 млн. тонн зернових і зернобобових 
культур, що вже на 7 млн. тонн менше, ніж в 
аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату 
поставлено пшениці  12,988 млн. тонн (- 2,8 млн. тонн), 
ячменю -3,896 млн. тонн (+47 тис. тонн), жита - 1,7 тис. 
тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи -  11,372 млн. тонн (-4,3 
млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 84,7 тис. 
тонн, що також на 134,2 тис. тонн менше відповідного 
показника попереднього сезону; 

 Мінекономіки і учасники зернового ринку підписали 
додаток до меморандуму про взаєморозуміння, яким 
встановлено граничний обсяг експорту кукурудзи в 
сезоні 2020/21 в розмірі 24 млн. тонн; 

  Європейська біржа Euronext оголосила про запуск 
ф'ючерсного контракту на українську пшеницю. Договір 
буде розрахунковим, тобто без фізичної поставки; 

 Єврокомісія підвищила прогноз експорту європейської 
м'якої пшениці в сезоні 2020/21 з 24 млн. тонн до 26 млн. 
тонн. Перегляд прогнозу пов'язаний з обмеженнями 
експорту зерна, які вступлять в силу в Росії з 1 лютого; 

 В п’ятницю USDA повідомило про продаж до Китаю 2,12 
млн. тонн кукурудзи, що є одним з найбільших обсягів 
тижневої контрактації американської зернової. Сумарно 
за 4 дні поспіль Китай придбав в США майже 5,85 млн. 
тонн кукурудзи; 

 USDA підвищила власний прогноз виробництва пшениці 
в Австралії в сезоні 2020/21 до 31 млн. тонн, що на 1 млн. 
більше офіційного січневого прогнозу USDA і на 15,8 
млн. більше торішнього врожаю. Прогноз виробництва 
ячменю підвищений на 0,5 млн. - до 11,5 млн. тонн, що 
на 2,5 млн. тонн більше врожаю 2019/20. 

При цьому оцінка експорту австралійської пшениці також 
підвищена на 1 млн. - до 21 млн. тонн, тоді як оцінка 
експорту ячменю знижена з 5 до 4,7 млн. тонн через 
конфронтацію в торгових відносинах з Китаєм; 

 Аргентинські трейдери з метою подальшого експорту 
законтрактували 8,91 млн. тонн пшениці врожаю 2020/21 
з 10 млн. тонн, що прогнозуються Мінсільгоспом до 
вивозу з країни в поточному сезоні; 

 Комітет з економіки при уряді Пакистану схвалив імпорт 
додатково 300 тис. тонн борошномельної пшениці для 
покриття внутрішнього дефіциту. Імпорт пшениці за 
новою квотою звільнений від сплати ввізного мита;  

 Мінторгівлі і промисловості Йорданії на тендері 26 січня 
закупило 120 тис. тонн фуражного ячменю довільного 
походження з поставкою у 2-й половині червня по ціні 
258,9-259 $/тонна C&F з поставкою у 2-й половині липня; 

 Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 
27 січня закупило 60 тис. тонн української пшениці у 
компанії «НІбулон» за ціною 273,3 $/тонна C&F з 
поставкою у 2-й половині серпня. За даними міністерства, 
наразі запасів пшениці в країні вистачить для споживання 
протягом 19 місяців. На даний час королівство має 1,52 
млн. тонн зернової, з яких 981 тис. тонн вже знаходяться 
в державних сховищах і ще 601 тис. тонн повинні бути 
поставлені за оплаченими контрактами; 

 Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 27 січня 
закупило 630-660 тис. тонн м'якої борошномельної 
пшениці довільного походженням з поставкою в березні. 
Як і на попередньому тендері, який відбувся тижнем 
раніше - 20 січня, зернова закуплена за ціною 312-314 
$/тонна C&F. 

Динаміка міжнародних ринків 

 
Минулого тижня на світовому ринку пшениці і кукурудзи 
спостерігалася підвищена волотальність, спричинена, 
як згортанням попиту на зерно країнами імпортерами 
через високий рівень цін, так і опадами, які пройшли в 
Америці та Чорноморському регіоні і покращили стан 
посівів. З іншого боку, введення експортних мит Росією, 
обмеження експорту кукурудзи Україною і збільшення 
закупівлі зерна Китаєм сприяли збереженню, а в 
окремих випадках і підвищенню цін. Доволі характерною 
з огляду на ці різноспрямовані фактори була ситуація на 
біржах, де вартість березневих ф’ючерсів на початку 
тижня здебільшого знижувалась, але вже з другої його 
половини знову почала зростати. Також на ринок 
продовжує впливати той факт, що бразильська 
кукурудза safrinha, яка становить 75% від загального 
обсягу виробництва, буде висаджена пізно і потрапить 
під вплив літньої специ та лютневої посухи. 
   
Так, на СВОТ в Чикаго березневий ф’ючерс на м’яку 
червонозерну пшеницю, середня ціна якого в минулий 
понеділок, 25 січня, становила в середньому 238,25 
$/тонна, до кінця тижня подорожчав до 243,61 $/тонна. 
На EURONEXT в Парижі березневий пшеничний 
ф’ючерс, який в понеділок торгувався в середньому по 
226,50 €/тонна, станом на 29 січня хоч і не так суттєво, 
але вже ж набрав у ціні - 227 €/тонна. 
 

 
Експортні ціни на основні продукти переробки 

пшениці в Україні 

Культура min max avr ∆, % 

Борошно, в. г., FCA 242 245 242 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.  293 297 295 298 

Пшениця 11,5% пр.  292 295 292 296 

Пшениця фуражна 289 292 290 293 

Ячмінь 250 258 255 260 

Кукурудза 260 265 262 267 



А от березневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ 
подорожчав дуже стрімко – з середніх 201,33 $/тонна у 
минулий понеділок аж до 215,34 $/тонна в останній 
робочий день тижня. На EURONEXT ціна березневих 
кукурудзяних контрактів за минулий тиждень також 
виросла зі 211 €/тонна 25 січня до, відповідно, у 
середньому 216,50 €/тонна у п’ятницю, 29 січня.  

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 на зернові в основних портах країн-експортерів 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна FOB, USD/т 

Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море 294 297 296 -0,5% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море 292 295 294 -0,7% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море 291 294 293 -0,7% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA 287 293 290 3,0% 

Пшениця SRW, США NOLA 280 293 287 3,1% 

Пшениця Superior, Франція Rouen 285 287 286 -0,3% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa 295 298 297 0,7% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море 299 302 301 1,0% 

Ячмінь, Україна Чорне море 257 260 259 4,0% 

Ячмінь, Франція Rouen 272 275 274 1,7% 

Кукурудза, Україна Чорне море 264 267 266 1,1% 

Кукурудза, США NOLA 245 248 247 6,7% 

Кукурудза, Франція Rouen 271 273 272 -2,5% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 268 271 270 0,0% 

Кукурудза, Росія Чорне море 269 272 271 0,7% 
 

   

  

Динаміка ринку основних зернових культур 
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Як і світовий ринок пшениці і кукурудзи, внутрішній ринок 
цих культур в Україні протягом минулого тижня також 
переживав свої злети і падіння. Початок тижня гривневі 
ціни на основні зернові зустріли загальним зниженням 
відповідно до відкату експортних цін, але вже в четвер й 
п’ятницю більшість трейдерів почали знов підвищувати 
закупівельні ціни на пшеницю й кукурудзу як на базисі 
первинних елеваторів, так і в портах, стикнувшись зі 
значним стримуванням продажів зерна виробниками.  

Втім, попри певне відновлення цін на пшеницю і 
кукурудзу наприкінці тижня, він завершився з від’ємним 
результатом порівняно з попереднім періодом. 
Найбільше, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», за 
минулі сім днів подешевшала продовольча пшениця – в 
середньому на 100 грн./тонна як на базисі лінійних 
елеваторів так і в портах.  Зниження цін на фуражну 
пшеницю і кукурудзу на базисі EXW було більш 
помірним – 50 грн./тонна, хоча на СРТ-порт ці культури 
також втратили в ціні по 100 грн./тонна. При цьому 
експортні ціни за підсумками тижня впали лише на 
пшеницю – в межах 1-3 $/тонна FOB залежно від класу, 
тоді як кукурудза, навпаки, подорожчала в середньому 
на 2 $/тонна FOB. Причиною такого диспаритету 
внутрішніх і експортних цін є зниження попиту 
імпортерів, внаслідок чого трейдери не потребують 
значного обсягу закупівель. В той же час запас 
кукурудзи ще достатній і потребу в її контрактації 
компанії закривають за рахунок тих продавців, які 
вимушені продавати зернову для поповнення свої 
обігових коштів.  

В розріз з пшеницею і кукурудзою минулого тижня 
рухались ціни на ячмінь – зернова подорожчала на 
елеваторах і в портах в середньому на 100-150 
грн./тонна, отримавши чергову підтримку з боку 
експортного ринку. На FOB ячмінь рекордно подорожчав 
– до 255-260 $/тонна, що до 10 $/тонна більше, ніж в 
середині січня. Однак, дефіцит пропозиції зернової 
стримує більш значне зростання гривневих цін попиту.   

На відміну від трейдерів і експортерів внутрішні 
переробники минулого тижня підвищили закупівельні 
ціни на пшеницю в середньому на 50 грн./тонна. Ціни на 
ячмінь на СРТ-підприємство залишись без суттєвих 
змін, а кукурудза подешевшала на 150 грн./тонна.  

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 8600 9200 8650 -1,1% 

Пшениця 11,5% пр. 8550 9175 8625 -1,1% 

Пшениця фураж 8450 9050 8550 -0,6% 

Кукурудза 7900 8250 8100 -0,6% 

Ячмінь 7250 8050 7900 1,3% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 8750 9350 8950 0,6% 

Пшениця 11,5% пр. 8700 9300 8900 0,6% 

Пшениця фураж 8600 9250 8850 0,6% 

Кукурудза 7800 8300 8000 -1,8% 

Ячмінь 7660 8100 7850 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 9150 9530 9350 -1,1% 

Пшениця 11,5% пр. 9100 9500 9350 -1,1% 

Пшениця фураж 9050 9470 9250 -1,1% 

Кукурудза 8250 8600 8500 0,0% 

Ячмінь 8050 8400 8250 1,9% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 10300 10850 10750 0,0% 

Борошно, перший сорт 10100 10700 10500 0,0% 

Висівки пшеничні 5150 5600 5300 0,0% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 10400 11000 10800 0,0% 

Борошно, перший сорт 10200 10800 10550 0,0% 

Висівки пшеничні 5200 5700 5350 0,0% 
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Динаміка ринку нішевих зернових культур 

 

 

Минулого тижня на внутрішньому ринку нішевих 
зернових культур продовжилося переможне 
подорожчання гороху. За даними моніторингу 
«ПроАгро Груп», у трейдерів й експортерів на 
внутрішніх елеваторах і в портах ціна на зернобобову  
вчергове зросла в середньому на 100 грн./тонна, а у 
переробників – відразу на 250 грн./тонна.  

Наразі гривневі ціни закупівлі гороху залежно від 
базису коливаються в межах 9000-10500 грн./тонна, що 
вже перевищило ціни попереднього горохового 
«буму», який спостерігався в сезоні 2017/18. Постійне 
зростання цін на горох підтримує високий попит як 
всередині країни, так і на експортному напрямку при 
тому, що виробництво зернобобової цього року 
скоротилось і її пропозиція на ринку дедалі стає все 
більш обмеженою.   

Разом з горохом минулого тижня продовжили зростати 
і ціни на просо. Також вперше за останні місяці 
зафіксовано подорожчання жита – на базисі 
переробників наприкінці січня зернова додала в 
середньому 100 грн./тонна.   

 
 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 5000 5800 5700 0,0% 

Горох 8900 9400 9200 1,1% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 5500 6100 5750 1,8% 

Сорго 6500 6800 6700 0,0% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5350 6100 5850 1,7% 

Горох 9500 10500 9800 2,6% 

Овес 5750 6200 5750 0,0% 

Просо 7100 7500 7300 9,0% 

Сорго 6700 7100 6900 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 9500 10300 9850 1,0% 

Овес 5850 6300 5900 0,0% 

Просо 7200 7600 7450 2,1% 

Сорго 6900 7400 7100 0,0% 

 
 

 

 

6950
7100

7700

8150 8100

6000

6500

7000

7500

8000

8500

24.12.20 08.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21

Динаміка середніх цін, грн/т. 
Кукурудза, EXW попит

7250

7550

8150

8500 8500

6500

7000

7500

8000

8500

9000

24.12.20 08.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21

Динаміка середніх цін, грн/т. 
Кукурудза, СРТ-порт

7200 7200

7500

7800
7900

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

24.12.20 08.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21

Динаміка середніх цін, грн/т. 
Ячмінь, EXW попит

7450 7450

7700

8100

8250

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

24.12.20 08.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21

Динаміка середніх цін, грн/т. 
Ячмінь, СРТ-порт

Інформаційна компанія «ПроАгро Груп» 
E-mail: info@proagro.com.ua 
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