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Ринок зерна та продуктів переробки 
 

Ключові фактори впливу 

 Протягом першої декади березня несприятливих явищ 
для посівів озимих зернових в Україні не спостерігалося, 
йдеться в декадному огляді Гідрометцентру. На більшій 
частині території сходи знаходилися в стані зимового 
спокою, в частині південних областей спостерігалося 
відновлення вегетації. Стан посівів оцінювався переважно 
як добрий та задовільний; 

 За даними Держстату, станом на 1 березня п.р. запаси 
зернових в Україні становили 15,9 млн. тонн, що на 2 млн. 
тонн менше, ніж роком раніше. Зокрема, в наявності було 
4,6 млн. тонн пшениці (-9% до минулорічного показника), 
кукурудзи - 9,9 млн. тонн (-7%), ячменю - 820,1 тис. тонн (-
48%), жита - 156 тис. тонн (+ 91%); 

 Станом на 19 березня Україна з початку 2020/21 МР 
експортувала 33,936 млн. тонн зернових і зернобобових 
культур, що вже майже на 10 млн. тонн менше, ніж в 
аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату 
поставлено пшениці 13,978 млн. тонн (-3,3 млн. тонн), 
ячменю – 4,046 млн. тонн (-153 тис. тонн), жита - 1,7 тис. 
тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи -  15,326 млн. тонн (-6,6 
млн. тонн).  Крім того експорт борошна склав 95,7 тис. 
тонн, що також на 170,1 тис. тонн менше відповідного 
показника попереднього сезону; 

 Російське агентство Совекон підвищило прогноз урожаю 
пшениці у Росії в 2021 р. на 3,1 млн. тонн - до 79,3 млн. 
тонн. Прогноз по урожаю української пшениці підвищено 
на 800 тис. тонн до 27,8 млн. тонн; 

 Асоціація фермерських кооперативів Німеччини 
прогнозує виробництво пшениці в країні у 2021 р. на рівні 
22,34 млн. тонн, що на 1% більше, ніж в минулому році. 
Прогноз виробництва кукурудзи знижено на 3,3% - до 3,89 
млн. тонн; 

 Агентство Strategie Grains знизило прогноз виробництва 
ячменю в ЄС-27 до 54 млн. тонн, що на 2,6% менше, ніж 
в сезоні 2020/21. Прогноз виробництва кукурудзи 
підвищено до 65 млн. тонн, що на на 4% більше, ніж в 
поточному сезоні; 

  За розрахунками експертів Зернової Біржі Росаріо, 
пропозиція пшениці в Аргентині в сезоні 2020/21 складе 
19,4 млн. тонн. З цього обсягу внутрішні переробники та 
експортери наразі законтрактували 10,9 млн. тонн. При 
цьому на експортні компанії припадає 85% контрактації 
або 9,2 млн. тонн. Відзначається, що темпи поточних 
експортних відвантажень вкрай низькі; 

 Китай 16 березня законтрактував 1,16 млн. тонн 
кукурудзи США з постачанням до кінця сезону 2020/21. 
Це найбільша разова контрактація з січня 2021 р. 
повідомив USDA. З початку поточного сезону Китай 
законтрактував рекордні 19,89 млн. тонн кукурудзи 
США.; 

 Тайванський виробник комбікормів MFIG на тендері 17 
березня закупив 65 тис. тонн аргентинської фуражної 
кукурудзи у компанії Cargill за ціною 299,65 $/тонна C&F 
з відвантаженням 27 травня - 15 червня; 

 Зернова агенція Тунісу (ODC) на тендері 18 березня 
закупила 50 тис. тонн твердої пшениці  за ціною 374,68 
$/тонна C&F з відвантаженням 25 квітня -5 травня, а 
також 117 тис. тонн м'якої пшениці за ціною 298,49-
302,19 $/тонна C&F з відвантаженням 20 квітня -5 
травня. Крім того, на тендері було закуплено 75 тис. тонн 
фуражного ячменю за ціною 275,68- 280,48 $/тонна C&F 
з відвантаженням 25 квітня - 25 травня;  

 Зернова агенція Туреччини на тендері 18 березня 
закупила 115 тис. тонн фуражної кукурудзи довільного 
походження за ціною 278,10-280,70 $/тонна C&F. 

Динаміка міжнародних ринків 

 
Минулого тижня світовий ринок пшениці продовжував 
вільне падіння під впливом ряду чинників, натомість 
відчайдушний пошук ним бодай якихось факторів 
підтримки був марним. По-перше, на ринок тиснув ще 
достатньо великий обсяг пропозиції зернової, в тому 
числі і в Причорномор’ї, незважаючи на те, що 
експортний потенціал української зернової вичерпаний 
вже на 80%, а експорт російської загальмований 

підвищеним з початку березня розміром вивізного мита. 

Тим не менш, сприятливі погодні умови для посівів 
озимини і підвищення прогнозів майбутнього врожаю 
обвалювали пшеничні ціни як на біржах, так і на споті. 
Натомість щодо кукурудзи ситуація була доволі 
волатильною. Падіння споріднених ринків нафти і сої, 
початок збиральної кампанії в Аргентині також диктували 
понижувальний тренд, однак врешті ціни підтримав 
черговий рекордний контракт на поставки американської 
кукурудзи до Китаю.  
    
Отже, на СВОТ в Чикаго травневий ф’ючерс на м’яку 
червонозерну пшеницю, середня ціна якого 15 березня 
становила 237 $/тонна, до кінця тижня подешевшав до 
230,38$/тонна. На EURONEXT в Парижі ціна травневого 
пшеничного ф’ючерса за цей час  впала зі 220,25 €/тонна 
до 218,50 €/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.  272 277 276 278 

Пшениця 11,5% пр.  272 275 274 276 

Пшениця фуражна 268 271 270 272 

Ячмінь 245 248 245 250 

Кукурудза 256 260 258 262 



Натомість травневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ 
подорожчав зі 216,29 $/тонна у минулий понеділок до 
219,52 $/тонна в останній робочий день тижня. Однак на 
EURONEXT червневі кукурудзяні контракти, які 15 
березня торгувалися по 215,75 €/тонна, у п’ятницю, 19 
березня, хоч і не значно, але подешевшали - до 215,25 
€/тонна.  

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 квітень/червень 2021 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна FOB, USD/т 

Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море 276 278 277 -2,3% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море 274 276 275 -2,3% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море 270 272 271 -3,6% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA 267 270 269 -2,9% 

Пшениця SRW, США NOLA 259 262 261 -1,3% 

Пшениця Superior, Франція Rouen 271 273 272 -2,5% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa 279 281 280 -1,9% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море 277 279 278 -1,9% 

Ячмінь, Україна Чорне море 247 249 248 0,6% 

Ячмінь, Франція Rouen 260 263 262 -0,6% 

Кукурудза, Україна Чорне море 258 261 260 -0,8% 

Кукурудза, США NOLA 247 252 250 1,2% 

Кукурудза, Франція Rouen 271 273 272 -0,4% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 264 267 266 -0,4% 

Кукурудза, Росія Чорне море 267 270 269 -0,4% 
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Динаміка ринку основних зернових культур 

 

Минулий тиждень на внутрішньому ринку основних 
зернових культур продовжив динаміку падіння цін, 
винятком з якого стала хіба що кукурудза, вартість якої на 
внутрішніх базисах не змінилася, а в портах навіть 
зросла.  

Як і раніше, цінове падіння, зокрема на пшеничному 
напрямку, обумовлювалося кон’юнктурою світового 
ринку. В середині березня вартість зернової знизилася 
практично на всіх провідних торгівельних майданчиках як 
на біржових, так і на споті. Тільки протягом минулого 
тижня експортні ціни продовольчої пшениці на базисі 
FOB/глибоководні порти України знизилися на $6-7 на 
тонні, а фуражної – ще більше, в середньому на $10 на 
тонні. Внаслідок цього, за даними моніторингу «ПроАгро 
Груп», пшениця на внутрішніх базисах втратила в ціні 
близько 400 грн./тонна на внутрішніх елеваторах і 400-
500 грн./тонна в портах. За інформацією експортерів, 
кількість контрактів з пшеницею урожаю минулого року – 
мінімальна, імпортери більш охоче контрактують зернову 
нового врожаю з поставкою у липні-серпні.  

Щодо ячменю його експортна ціна за тиждень, на відміну 
від пшениці, навпаки помірно зросла – до $245-250 за 
тонну FOB, що на $1-2 більше, ніж в попередньому 
періоді. Однак, внаслідок практичної відсутності на ринку 
пропозиції великих партій зернової, закупівельні ціни на 
нього на внутрішніх елеваторах втратили в середньому 
50 грн./тонна, а в портах формально залишилися без 
змін.  

Королевою не лише полів, але й ринку минулого тижня 
була кукурудза, яка попри зниження експортної ціни не 
лише не подешевшала на EXW, а й навіть додала в ціні 
50 грн./тонна в портах, випередивши навіть ціни на 
продовольчу пшеницю.  

На базисі переробників минулого тижня на 350-400 
грн./тонна минулого тижня впали ціни на пшеницю і  в 
середньому на 50 грн./тонна – на ячмінь. Кукурудза поки 
втрималася в своїй колишній ціні.  

Разом зі здешевленням пшениці падають ціни і на 
продукти її переробки. Так, за минулий тиждень на 200-
300 грн./тонна подешевшало пшеничне борошно, і 
відразу на 400 грн./тонна – пшеничні висівки.  

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7400 7850 7750 -4,9% 

Пшениця 11,5% пр. 7350 7830 7725 -4,9% 

Пшениця фураж 7300 7750 7650 -5,0% 

Кукурудза 7600 7900 7750 0,0% 

Ячмінь 7200 7750 7650 -0,6% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7650 8000 7850 -4,3% 

Пшениця 11,5% пр. 7600 7950 7800 -4,3% 

Пшениця фураж 7500 7850 7700 -4,9% 

Кукурудза 7500 7850 7700 0,0% 

Ячмінь 7450 7800 7650 -0,6% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7850 8100 7950 -5,4% 

Пшениця 11,5% пр. 7850 8050 7900 -5,7% 

Пшениця фураж 7750 8000 7850 -5,4% 

Кукурудза 7950 8050 8000 0,6% 

Ячмінь 7800 8000 7900 0,0% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 10800 11450 11350 -1,7% 

Борошно, перший сорт 10500 11150 11050 -2,6% 

Висівки пшеничні 5300 6000 5550 -6,7% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 11000 11800 11400 -1,7% 

Борошно, перший сорт 10600 11400 11100 -2,6% 

Висівки пшеничні 5500 6200 5600 -6,7% 
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Динаміка ринку нішевих зернових культур 

 

 

Минулого тижня на внутрішньому ринку нішевих 
зернових культур панували здебільшого песимістичні 
настрої, пов’язані як зі скороченням пропозиції з боку 
виробників, так і малоактивним попитом з боку 
імпортерів. 

Через це, за даними моніторингу «ПроАгро Груп», 
навіть на базисі первинних елеваторів на 100 
грн./тонна впали ціни на горох, який до цього кілька 
місяців перебував у висхідному тренді. Здебільшого це 
пов’язано з відсутністю пропозиції від виробників 
великих партій зернобобової, тоді як за великі обсяги - 
від 5 тис. тонн в портах платили так саме, як і раніше.  

Натомість в портах знизилися ціни попиту на овес, 
однак доволі помірно – в середньому на 50 грн./тонна. 
Натомість на 50-100 грн./тонна  на СРТ-порт зросли 
ціни на просо і сорго.  

Тим часом у переробників просо подешевшало на 50 
грн./тонна, що здебільшого пов’язано з поверненням 
занадто розігрітих раніше цін на зернову до більш 
прийнятного рівня.  

 

  

 
 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 5000 5800 5700 0,0% 

Горох 9800 10500 10400 -1,0% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 6900 7800 7350 0,0% 

Сорго 6400 6800 6600 0,0% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5600 5900 5850 0,0% 

Горох 9900 11000 10550 0,0% 

Овес 5850 6300 5850 0,0% 

Просо 7400 7700 7600 -0,7% 

Сорго 6700 7000 6850 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 10500 11000 10800 0,0% 

Овес 5800 6250 5850 -0,8% 

Просо 7800 8200 7900 0,6% 

Сорго 7000 7400 7200 1,4% 
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Інформаційна компанія «ПроАгро Груп» 
E-mail: info@proagro.com.ua 

+38 (044) 248-02-67 
+38 (044) 248-02-74 
+38 (044) 243-38-03 
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