
ProAgro Group Analytics  
(21.06.21 ‒ 25.06.21) 

Ринок зерна та продуктів переробки 

Ключові фактори впливу 
 

 На півдні України розпочалося збирання ранніх зернових 
культур. Так, станом на 24 червня аграрії Херсонської 
області вже намолотили більше 3 тисяч тонн озимого 
ячменю при середній врожайності 32,5 ц/га; 

 Протягом другої декади червня погодні умови на більшій 
частині території України в цілому були задовільними для 
розвитку всіх сільськогосподарських культур. Прохолодна 
дощова погода в більшості днів декади сприяла 
накопиченню і збереженню вологи в ґрунті, одночасно 
сприяючи поширенню хвороб і бур'янів; 

 Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 
1 червня п. р. запаси зернових і зернобобових культур в 
Україні становили 6,9 млн. тонн, що на 14% вище за 
показник на аналогічну дату роком раніше. Зокрема, в 
наявності було 2,4 млн. тонн пшениці (+8%), 3,63 млн. 
тонн кукурудзи на зерно (+16%), 498 тис. тонн ячменю (-
28%), 124,5 тис. тонн жита (у 2,3 рази більше); 

 За даними Державної митної служби, станом на 25 червня 
Україна з початку 2020/21 МР експортувала 43,9 млн. тонн 
зернових, що на 12,2 млн. тонн менше, ніж на аналогічну 
дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 16,4 млн. 
тонн пшениці (-4 млн. тонн), 4,2 млн. тонн ячменю (-0,8 
млн. тонн), 15,8 тис. тонн жита (+7,6 тис. тонн) й 22,6 млн. 
тонн кукурудзи (-7,5 млн. тонн). Крім того, експорт 
борошна склав 124,8 тис. тонн (-207 тис. тонн); 

 У сезоні 2021/22 Державна продовольчо-зернова 
корпорація України готова експортувати в Китай до 5 млн. 
тонн зернових культур. Про це заявив в. о. голови 
правління компанії Андрій Власенко на переговорах з 
президентом китайської корпорації ССЕС Ян Цзин, 
повідомила прес-служба ДПЗКУ; 
 

 Мито на експорт російської пшениці з 30 червня по 6 
липня включно складе $41,3 за тонну, повідомили в 
Мінсільгоспі РФ. Мито на експорт ячменю складе 
$39,6 за тонну, кукурудзи - $50,5 за тонну. Ставка 
експортного мита на пшеницю і меслин (суміш 
пшениці і жита) розрахована, виходячи з індикативної 
ціни в розмірі $259,1 за тонну, на ячмінь - при ціні в 
$241,7 за тонну, на кукурудзу - $257,2 за тонну; 

 Результати перших обкосів кукурудзи сафрінья в 
Бразилії демонструють невисоку врожайність 
зернової, темпи збиральної кампанії відстають від 
торішніх, повідомляє Soybean & Corn Advisor. Так, за 
станом на 23 червня прибирання була виконана на 2-
3% запланованих площ, тоді як в аналогічний період 
минулого року - на 8%;  

 Національна комісія з біобезпеки Бразилії дозволила 
імпорт ГМ кукурудзи з США через рекордно високі 
внутрішні ціни на кукурудзу в останні місяці. Разом з 
тим, фактичні закупівлі американської кукурудзи 
будуть залежати від рівня цін на неї; 

 Державне агентство Туреччини по закупках 
продовольства ТМО в ході тендеру законтрактувала 
320 тис. тонн фуражного ячменю за середньою ціною 
270,24 $/тонна C&F. Згідно з умовами тендеру 
постачання зернової імпортеру має проводитися в 
період 2-18 липня ц. р.; 

 Ефіопія у співпраці з ООН оголосила про проведення 
тендера на закупівлю 400 тис.  тонн пшениці. Згідно з 
умовами тендеру постачання зернової імпортеру має 
проводитися двома партіями по 200 тис. тонн кожна. 
Закриття тендера заплановано на 19 липня. 

Динаміка міжнародних ринків 

 
Минулий тиждень на світовому ринку основних зернових 
культур продовжив тренд на зниження цін, яке 
відбувалося на тлі наближення нового зернового сезону й 
покращення перспектив очікуваного урожаю. Міжнародна 
рада по зерну в опублікованому у четвер, 24-го числа, 
червневому звіті підвищила прогноз виробництва пшениці 
у основних країнах-виробниках – ЄС, Україні, Росії та 
Австралії. Також IGC було підвищено прогноз світового 
виробництва кукурудзи – до понад 1,2 млрд. тонн, що на 
700 млн. тонн перевищує врожай 2020 року.   Покращення 
перспектив виробництва і сприятливі погодні умови в 
провідних країнах, в тому числі США, сприяли зниженню 
котирувань пшениці й кукурудзи на головних біржах. 
Аналогічна тенденція зниження цін фіксувалася й 
практично на всіх без виключення регіональних спотових 
торгових майданчиках.  
 
Отже, на СВОТ в Чикаго липневий ф’ючерс на м’яку 
червонозерну пшеницю, середня ціна якого в минулий 
понеділок  й без впала нижче позначки 240 $/тонна (до  
239,20 $/тонна), до кінця тижня додатково знизилась і у 
п’ятницю становила в середньому 234,06 $/тонна. На 
EURONEXT в Парижі ціна вересневого пшеничного 
ф’ючерса протягом тижня також знизилася з 207,25 
€/тонна до 201,50 €/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.  242 248 248 250 

Пшениця 11,5% пр.  240 245 245 248 

Пшениця фуражна 232 238 238 240 

Ячмінь 238 243 243 245 

Кукурудза 277 283 283 285 



Липневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ минулого тижня 
подешевшав з середніх 259,67 $/тонна у понеділок до 
250,54 $/тонна в останній робочий день тижня. На 
EURONEXT ціна червневих кукурудзяних контрактів, яка 
21 червня становила  243 €/тонна, до п’ятниці, 25 червня 
також знизилася і становила 237,25 €/тонна.  

Ціни на українське борошно і пшеничні висівки  

Продукт 

USD/т 
(попит) 

USD/т 
(пропозиція) 

min max min max 

Борошно, в. г., FCA 240 243 242 245 

Висівки пшеничні, 
FOB 

135 138 136 140 
 

Ціни контрактів на зернові в основних портах країн-експортерів, період поставки липень/вересень 2021 
року 

Культура new crop min max avr ∆, % 

Ціна FOB, USD/т 

Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море, n.c. 246 244 248 246 0,0% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море, n.c. 244 242 245 244 0,0% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море, n.c. 237 235 238 237 -1,3% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA, n.c. 271 268 274 271 -2,2% 

Пшениця SRW, США NOLA, n.c. 264 258 270 264 -4,2% 

Пшениця Superior, Франція Rouen, n.c. 248 246 249 248 -0,2% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa, n.c. 250 248 252 250 -1,4% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море, n.c. 250 247 252 250 -1,2% 

Ячмінь, Україна Чорне море, n.c. 242 240 244 242 -2,2% 

Ячмінь, Франція Rouen, n.c. 246 245 247 246 -0,4% 

Кукурудза, Україна Чорне море 236 273 275 274 -3,9% 

Кукурудза, США NOLA 255 282 286 284 -5,0% 

Кукурудза, Франція Rouen 245 285 289 287 0,0% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 239 280 282 281 -3,1% 

Кукурудза, Росія Чорне море 235 282 284 283 -2,4% 
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Динаміка ринку основних зернових культур 

 

За менше ніж тиждень до старту нового 2021/22 МР ціни 
на основні зернові культури на внутрішньому ринку 
України продовжили знижуватися разом із світовими. 
Цьому сприяли низькі темпи поточного експорту зерна 
через обмежений попит з боку країн-імпортерів, які 
очікують пропозиції нового врожаю на більш вигідних для 
себе умовах, хоча поточні ціни вже й без того є по суті 
цінами нового сезону.  

Разом з тим, за даними Держстату, запаси зерна в Україні 
на початок поточного місяця становили майже 7 млн. 
тонн, що на 14% більше залишків на 1 червня 2020 року, 
хоча минулорічний врожай зерна був найменшим за 
останні 5 років. Більша частина й пшениці, й кукурудзи 
залишилася у агровиробників, які притримували зерно до 
останнього в сподіванні отримати за нього кращі ціни. 
Наразі цим сподіванням вже є нездійсненими, втім наявні 
залишки дозволять пом’якшити дефіцит зерна на старті 
сезону через затримку із початком жнив.  

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», закупівельні ціни 
на продовольчу пшеницю  з поставками у липні-серпні на 
елеваторах станом на минулу п’ятницю знизилися в 
середньому на 100-125 грн./тонна, на фуражну  – до 150 
грн./тонна.  В портах фуражна зернова подешевшала ще 
більше – в середньому на 200 грн./тонна. При цьому 
вартість пропозиції пшениці на FOB/Чорноморські порти 
минулого тижня знизилася лише на  $2-4/тонна.  

Зниження цін пропозиції української кукурудзи врожаю 
2020 року на FOB минулого тижня було більш суттєвим і 
становило понад на 10 $/тонна  через відкладання попиту 
імпортерами, які очікують на новий врожай, ціни на який 
також знизилися в середньому на  5 $/тонна і наразі 
складають 235-240 $/тонна FOB (поставки вересень-
жовтень). Як наслідок, внутрішні ціни на зернову на 
елеваторах втратили близько 300 грн./тонна, в портах – 
100 грн./тонна.   

Ячмінь протягом тижня так саме подешевшав, але лише 
на елеваторах – на 10 грн./тонна. При цьому в портах 
його ціна не змінилася, оскільки експортери накопичують 
перші партії для відправки за кордон, а збирання 
зернової тільки почалося, тож пропозиція ячменя нового 
врожаю від виробників поки вкрай обмежена.  

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6350 6750 6700 -1,8% 

Пшениця 11,5% пр. 6300 6700 6650 -1,5% 

Пшениця фураж 6100 6550 6500 -2,3% 

Кукурудза 7400 7750 7650 -3,8% 

Ячмінь 6300 6650 6550 -2,2% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6500 6950 6700 0,0% 

Пшениця 11,5% пр. 6450 6900 6650 0,0% 

Пшениця фураж 6350 6850 6550 0,0% 

Кукурудза 7550 7950 7700 -1,3% 

Ячмінь 6400 6900 6600 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6850 7250 7000 -1,4% 

Пшениця 11,5% пр. 6830 7200 6950 -1,8% 

Пшениця фураж 6700 7100 6750 -2,9% 

Кукурудза 7900 8250 8100 -1,2% 

Ячмінь 6800 7050 6900 -1,4% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 9800 10300 10250 -0,5% 

Борошно, перший сорт 9500 10000 9750 -1,0% 

Висівки пшеничні 5100 5800 5350 0,0% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 10000 10600 10300 -0,5% 

Борошно, перший сорт 9600 10100 9800 -1,0% 

Висівки пшеничні 5300 6000 5400 0,0% 
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Динаміка ринку нішевих зернових культур 

 

 

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», цінова 
ситуація на внутрішньому ринку нішевих зернових 
культур минулого тижня залишалася стабільною.   

Винятком стало жито, ціни попиту на яке на внутрішніх 
елеваторах знизилося в середньому на 100 грн./тонна. 
Це зниження поки умовне, оскільки пропозиції зернової 
від виробників обмаль, а жито нового врожаю почне 
надходити на ринок лише за два-три тижні. Тим не 
менш, трейдери і експортери знизили закупівельні ціни 
в очікуванні саме нового врожаю, враховуючи також 
обвальне зниження цін на головну хлібну культуру – 
пшеницю.  

Попри обмежену наразі пропозицію жита врожаю 
минулого року, її експорт поточного місяця практично 
вибухнув – з початку червня з України експортували 
вже 11,5 тис. тонн жита, тоді як до цього, тобто 
протягом 11 місяців сезону, лише 4,3 тис тонн, а весь 
експорт 2019/20 МР складав лише 8,5 тис. тонн.   

Зростання експорту відбувається на тлі високих 
залишків зернової, які більш ніж вдвічі більше за 
минулорічні.  

 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 4500 5100 4950 -2,0% 

Горох 7400 8000 7950 0,0% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 6300 7100 6700 0,0% 

Сорго 6500 6900 6700 0,0% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5200 5550 5450 0,0% 

Горох 8500 10000 9950 0,0% 

Овес 5850 6300 5900 0,0% 

Просо 6400 6750 6550 0,0% 

Сорго 7000 7350 7150 0,0% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 7700 8500 8200 0,0% 

Овес 5800 6250 5850 0,0% 

Просо 7100 7500 7200 0,0% 

Сорго 7300 7900 7600 0,0% 
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