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Ринок зерна та продуктів переробки 
 

Ключові фактори впливу 
 Станом на 2 квітня Україна з початку 2020/21 МР 

експортувала 35,7 млн. тонн зернових і зернобобових 
культур, що вже на 10,6 млн. тонн менше, ніж в 
аналогічному періоді торік. Зокрема на вказану дату 
поставлено пшениці 14,4 млн. тонн (-3,5 млн. тонн), 
ячменю – 4,1 млн. тонн (-250 тис. тонн), жита - 1,7 тис. 
тонн (-6,3 тис. тонн), кукурудзи -  16,55 млн. тонн (-7 млн. 
тонн).  Крім того експорт борошна склав 97,3 тис. тонн, 
що також на 178 тис. тонн менше відповідного показника 
попереднього сезону; 

 За даними АТ «Русагротранс», у березні ц.р. Росія 
експортувала близько 2,55 млн. тонн зерна, що на 35% 
поступається показнику березня 2020 р. (3,9 млн. тонн). 
Основне скорочення відбулося за рахунок пшениці, 
відвантаження якої за підсумками місяця склали лише 
0,9 млн. тонн проти 3,07 млн. тонн роком раніше; 

 У 2021 році Казахстан планує сівбу сільгоспкультур на 
площі 22,8 млн. га, що на 186,6 тис. га або 0,8% більше, 
ніж у 2020 році. У тому числі зернові та зернобобові 
будуть посіяні на 15,8 млн. га; 

 За даними USDA, на 28 березня стан 50% посівів озимої 
пшениці в штаті Канзас оцінювалося на «добре-
відмінно», що на 5% більше, ніж тиждень тому. . У Техасі 
28% посівів оцінювалися на «добре-відмінно» (29% 
тиждень тому). В Оклахомі 61% посівів оцінювалося на 
«добре-відмінно», що на 1 пункт менше, ніж тиждень 
тому. У Колорадо 28% посівів оцінювалося на «добре-
добре, що на 5 пунктів менше; 

 За даними FranceAgriMer, на 22 березня 87% посівів 
озимої м'якої пшениці у Франції перебувало в доброму та 
відмінному стані (87% тиждень тому і 63% рік тому). У 
такому ж стані перебувало і 85% посіві озимого ячменю 
(85% тиждень тому і 63% рік тому); 

 У Пакистані стартувало збирання врожаю пшениці сезону 
2021/22 МР. За прогнозом федерального міністерства 
продовольчої безпеки, в країні повинні намолотити не 
менше 26,5 млн. тонн, що дозволить повністю закрити 
внутрішні потреби; 

 Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 
30 березня закупило 60 тис. тонн фуражного ячменю у 
компанії COFCO за ціною 253 $/тонна C&F з поставкою у 
2-й половині жовтня. На попередньому тендері 2 березня 
Йорданія закупила 120 тис. тонн фуражного ячменю за 
ціною 261,25 - 261,50 $/тонна C&F з поставкою у вересні; 

 Південнокорейська борошномельна асоціація KOFMIA на 
тендері 31 березня закупила 50 тис. тонн пшениці США 
за ціною 245,71-267,30 $/тонна залежно від вмісту 
протеїну і 30 тис. тонн канадської твердої ярої пшениці з 
протеїном 13,5% за 272-273 $/тонна FOB. Вся пшениця 
має бути поставлена 1-31 липня; 

 Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 31 березня 
закупило 500-580 тис. тонн м'якої борошномельної 
пшениці європейського походження за середньою ціною 
279 $/тонна C&F з поставкою 1-15 травня і 16-31 травня; 

 Зернове агентство Єгипту GASC оголосило міжнародний 
тендер із закупівлі борошномельної пшениці з поставкою 
1-10 серпня. Крайній термін подачі заявок на тендер - 6 
квітня. Раніше практично завжди GASC проводив квітневі 
тендери з поставкою в травні, оголошуючи про них у ніч 
напередодні їх проведення, але ніколи за кілька днів;  

 Зернове агентство Саудівської Аравії (SAGO) оголосило 
тендер із закупівлі 295 тис. тонн борошномельної пшениці 
довільного походження з постачанням в травні-червні: 2 
карго пшениці повинні бути поставлені в порт Jeddah, 2 
карго - в порт Yanbu і 1 карго в порт Jizan на Червоному 
морі. 

Динаміка міжнародних ринків 

Мінсільгосп США 31 березня опублікував прогноз 
цьогорічних посівних площ під кукурудзою, який склав 
91,144 млн. акрів, що стане найбільшою площею сівби з 
2016 р, але на 2,3% менше прогнозів незалежних 
експертів. При цьому запаси кукурудзи в країні станом 
на 1 березня нараховували 7,701 млрд. бушелів, що на 
0,9% нижче експертних очікувань і на 3,2% нижче, ніж на 
1 березня 2020 року. Це стало основним чинником 
зростання світових цін на зернову. Разом з тим запаси 
всієї пшениці, за даними USDA, налічували в США 1,314 
млрд. бушелів, що на 3,3% перевищило очікування 
незалежних експертів. Враховуючи покращення стану 
посівів озимої в ключовому штаті Канзас, а також гарний 
стан посівів озимої в Європі і Причорномор'ї стало 
приводом до подальшого зниження світових цін на 
культуру як на біржовому ринку, так і на ключових 
спотових майданчиках торгівлі у світі. 
    
Отже, на СВОТ в Чикаго травневий ф’ючерс на м’яку 
червонозерну пшеницю, середня ціна якого 29 березня 
становила 226,56 $/тонна, у четвер подешевшав до 
224,50 $/тонна (п’ятниця у США і Європі була вихідним 
днем напередодні католицького Великодня). На 
EURONEXT в Парижі ціна травневого пшеничного 
ф’ючерса за цей час  впала зі 210,75 до 209,25 €/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.  244 247 247 250 

Пшениця 11,5% пр.  242 245 244 247 

Пшениця фуражна 239 243 242 245 

Ячмінь 241 245 244 248 

Кукурудза 259 263 260 264 



Натомість травневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ 
подорожчав зі 215,19 $/тонна у минулий понеділок до 
220,430 $/тонна в останній робочий день тижня. На 
EURONEXT червневі кукурудзяні контракти, які 29 
березня торгувалися по 211,50 €/тонна, до четверга, 1 
квітня подорожчали до 214,25 €/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, новий врожай 230 246 238 -4,2% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море, новий врожай. 226 244 235 -5,1% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море, новий врожай 228 244 236 -3,5% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA 261 266 264 -1,1% 

Пшениця SRW, США NOLA, новий врожай 256 267 262 1,9% 

Пшениця Superior, Франція Rouen 230 255 243 -7,1% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa 248 251 250 -6,7% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море, новий врожай 231 247 239 -3,8% 

Ячмінь, Україна Чорне море 233 236 235 0,4% 

Ячмінь, Франція Rouen 237 239 238 -2,1% 

Кукурудза, Україна Чорне море 261 264 263 0,8% 

Кукурудза, США NOLA 252 263 258 3,8% 

Кукурудза, Франція Rouen 264 266 265 1,5% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 262 265 264 0,0% 

Кукурудза, Росія Чорне море 265 268 267 0,4% 
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Динаміка ринку основних зернових культур 

 

Минулий тиждень продовжив зниження внутрішніх цін 
на основні зернові культури в Україні. Якщо по кукурудзі 
і ячменю поточне здешевлення ще можна вважати 
умовно помірним, то ціни на пшеницю минулого тижня 
прискорили падіння, яке вже нагадує нічим не 
стримуване вільне. Наразі навіть продовольча пшениця 
з високим вмістом протеїну, яка за звичайних умов є 
найдорожчим зерном на ринку серед основних культур, 
коштує дешевше, ніж фураж.  

За даними моніторингу «ПроАгро Груп» на тлі 
скорочення попиту і падіння світових цін українська 
пшениця на внутрішніх елеваторах, в портах і на 
закупівельних пунктах переробників минулого тижня 
втратила в ціні 400-500 грн./тонна, і це найбільше 
тижневе зниження з початку поточного маркетингового 
року. Водночас і експортні ціни на пшеницю з поставкою 
у квітні-травні  на FOB протягом тижня втратили ще $10-
11 на тонні, досягнувши п’ятимісячного мінімуму. 
Причиною цього є як зниження світових цін, так і 
практична відсутність поточного попиту на зернову з 
боку імпортерів, які натомість більш охоче контрактують 
пшеницю нового врожаю, ціни на яку з поставкою в 
липні-серпні просіли до рівня 230$/тонна.  

Під впливом пшеничного ринку знизились ціни і на 
кукурудзу. Вона минулого тижня подешевшала на 50-
100 грн./тонна, і це при тому, що експортна ціна зернової 
на FOB порівняно з кінцем березня навіть додала кілька 
доларів. Але та ж сама відсутність попиту з боку 
імпортерів поки що вимальовує перед українською 
кукурудзою не дуже оптимістичні перспективи.  

Так само на 100-200 грн./тонна минулого тижня 
подешевшав і ячмінь, експортна ціна на який 
залишалася стабільною. Однак за відсутності пропозиції 
зернової усі ціни на неї наразі є індикативними.  

На тлі зниження цін на пшеницю, відпускні ціни на 
продукти її переробки минулого тижня залишалися 
стабільними, хоча відчували тиск як з боку сировини, яка 
останнім часом різко подешевшала, так і низького 
попиту – як внутрішнього, так і з боку імпортерів. З 
огляду на це найближчим часом варто очікувати нової 
хвилі здешевлення як на ринку пшеничного борошна, 
так і пшеничних висівок.  

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6600 7100 7050 -5,4% 

Пшениця 11,5% пр. 6600 7075 7025 -5,4% 

Пшениця фураж 6500 0 6950 -5,4% 

Кукурудза 7200 7700 7450 -1,3% 

Ячмінь 7000 7400 7200 -3,4% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6850 7200 7050 -6,6% 

Пшениця 11,5% пр. 6800 7150 7000 -6,7% 

Пшениця фураж 6750 7050 6900 -6,8% 

Кукурудза 7400 7750 7600 -0,7% 

Ячмінь 7200 7600 7450 -2,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 7100 7450 7350 -5,2% 

Пшениця 11,5% пр. 7050 7400 7300 -5,2% 

Пшениця фураж 7000 7350 7250 -5,2% 

Кукурудза 7500 7950 7850 -0,6% 

Ячмінь 7200 7600 7600 -2,6% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 10800 11450 11350 0,0% 

Борошно, перший сорт 10500 11150 11050 0,0% 

Висівки пшеничні 5300 6000 5550 0,0% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 11000 11800 11400 0,0% 

Борошно, перший сорт 10600 11400 11100 0,0% 

Висівки пшеничні 5500 6200 5600 0,0% 
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Динаміка ринку нішевих зернових культур 

 

 

Минулого тижня на внутрішньому ринку нішевих 
зернових культур цінова ситуація була досить інертною 
через обмежений попит і пропозицію. 

Помітним було лише зниження цін попиту на жито, яке 
відбулося на тлі падіння цін на пшеницю навіть попри 
те, що пропозиція цієї зернової на ринку незначна. За  
даними моніторингу «ПроАгро Груп», жито минулого 
тижня на базисі первинних елеваторів і приймальних 
пунктів переробників, які є наразі його основними 
споживачами, скоротилася в середньому на 200 
грн./тонна.  

На базисі портів з початку поточного місяця на 50 
грн./тонна подешевшав горох, який наприкінці березня 
був подорожчав на ті ж саме гроші. Ціни на 
зернобобову наразі коливаються не лише між попитом 
і пропозицією, але й вимушено реагують на загальну 
ситуацію на зерновому ринку.  

Єдиною зерновою, яка завершила минулий тиждень в 
плюсі, стало просо. Ціни на нього в портах додали в 
середньому 100 грн./тонна на тлі підвищеного попиту 
імпортерів. Поточний експорт проса наразі майже в 
півтори рази перевищує обсяг минулого сезону. 

 
 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 4900 5600 5500 -3,5% 

Горох 9800 10500 10350 0,0% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 6900 7800 7350 0,0% 

Сорго 6400 6800 6600 0,0% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5400 5700 5650 -3,4% 

Горох 9900 11000 10550 0,0% 

Овес 5850 6300 5850 0,0% 

Просо 7400 7700 7600 0,0% 

Сорго 6700 7000 6850 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 10450 11000 10800 -0,5% 

Овес 5800 6250 5850 0,0% 

Просо 7900 8300 8050 0,6% 

Сорго 7000 7400 7200 0,0% 
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Динаміка середніх цін, грн/т. 
Ячмінь, СРТ-порт

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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