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Ринок зерна та продуктів переробки 

Ключові фактори впливу 
 

 За оперативною інформацією, в Україні станом на 9 липня 
зібрано 1,37 млн. тонн зерна, включаючи 1,04 млн. тонн 
ячменю з середньою врожайністю 39,3 ц/га та 325,6 тис. 
тонн пшениці при врожайності 31,5 ц/га. За офіційним 
прогнозом, Україна в 2021 р може зібрати 76 млн. тонн 
зерна проти 65 млн. тонн в минулому році; 

 За даними Держмитслужби, за станом на 9 липня Україна 
з початку 2021/22 МР експортувала 518 тис. тонн 
зернових, що на 302 тис. тонн більше показника на 
аналогічну дату минулого сезону. Зокрема, експортовано 
178 тис. тонн пшениці (+165 тис. тонн до минулорічного 
показника), 3 тис. тонн жита і 333 тис. тонн кукурудзи 
(+171 тис. тонн). Поставки борошна склали 2,5 тис. тонн; 

 Мінагрополітики 5 липня підписало Меморандум про 
взаєморозуміння щодо граничних обсягів експорту зерна 
у поточному сезоні з учасниками ринку. На даному етапі 
міністерство прогнозує експорт зерна з України в 2021/22 
МР на рівні 56 млн. тонн; 

 За даними FranceAgriMer, на 5 липня 79% посівів м'якої 
пшениці у Франції перебувало в «хорошому-відмінному 
стані» (55% рік тому), урожай зібрано на 1% площ (10% 
рік тому). 74% посівів озимого ячменю знаходилося в 
«хорошому-відмінному стані» (49% рік тому), урожай 
зібрано на 10% площ (61% рік тому). 82% посівів ярого 
ячменю знаходилося в «хорошому-відмінному стані» 
(52% рік тому), урожай зібрано на 1% площ (9% рік тому); 

 За оцінкою Мінсільгоспу Аргентини, цьогоріч в країні 
зібрали 59 млн. тонн кукурудзи, що є національним 
історичним рекордом. Оцінка включає комерційне зерно, 
 

а також зерно, яке фермери виробляють для споживання 
всередині своїх господарств і не виставляють на продаж 

 Бразилія в 2021 р. може зібрати 8,48 млн. тонн пшениці, 
що на 36% більше, ніж торік. Урожай зерновий може 
стати рекордним в історії країни, повідомило державне 
агентство Conab;  

 Зернове агентство Єгипту GASC на тендері 5 липня 
закупило 180 тис. тонн румунської та 60 тис. тонн 
російської борошномельної пшениці за ціною 267,70-
270,54 $/тонна C&F з постачанням 1-15 вересня 2021 р;  

 Міністерство торгівлі і промисловості Йорданії на тендері 
6 липня закупило 60 тис. тонн твердої борошномельної 
пшениці довільного походження за ціною 279,95 $/тонна 
C&F з поставкою у 2-й половині 2022 г. На тендері 7 
липня було закуплено 60 тис. тонн фуражного ячменю за 
ціною 271,95 $/тонна C&F з поставкою в 1-й половині 
листопада; 

 Зернове агентство Алжиру (OAIC) на тендері 9 липня 
закупило близько 30 тис. тонн м'якої борошномельної 
пшениці (при плані 50 тис. тонн) за ціною 288 $/тонна 
C&F з поставкою в малі порти країни з поставкою в липні-
серпні 2021 р; 

 Зернове агентство Туреччини (ТМО) оголосило 
міжнародний тендер із закупівлі 440 тис. тонн фуражного 
ячменю довільного походження. Тендер відбудеться 12 
липня, зернова повинна бути поставлена 29 липня-16 
серпня. На 13 липня призначено тендер із закупівлі із 
закупівлі 395 тис. тонн червонозерної борошномельної 
пшениці з поставкою 16-30 серпня. 

Динаміка міжнародних ринків 

 
Стрімке зниження світових цін на ринку зернових і олійних 
культур призвело до того, що у червні індекс 
продовольчих цін FAO вперше за останній рік не лише 
припинив зростання, але й показав від’ємний результат у 
порівнянні з травнем. Так,  середнє значення індексу цін 
на зернові за минулий місяць склало 129,4 пункту, що на 
2,6% нижче травневого показника. Ймовірно, зерновий 
індекс продовжить падіння і у липні, оскільки ціни на 
основні зернові культури продовжують падіння на тлі 
початку збиральної кампанії ранніх культур, зокрема, у 
Європі, перші підсумки якої підтверджують прогнози 
одного з найбагатших врожаїв за останні роки. 
Покращення погодних умов – припинення дощів і 
встановлення високих температур – сприятиме 
прискоренню жнив і збільшенню пропозиції зерна на 
ринку. Це обумовлює подальше здешевлення пшениці і 
кукурудзи як на спотових ринках по обидва боки 
Атлантики, так і на провідних біржах.  
 
Зокрема, на СВОТ в Чикаго липневий ф’ючерс на м’яку 
червонозерну пшеницю, середня ціна якого в минулий 
вівторок (понеділок в США був вихідним), становила в 
середньому 227,81 $/тонна, до кінця тижня подешевшав 
до 223,55 $/тонна. На EURONEXT в Парижі ціна 
вересневого пшеничного також впала: якщо 5 липня він 
торгувався у середньому по 200,50 €/тонна, то в 
п’ятницю, 9 числа, його ціна склала вже 197,725 €/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.  226 231 231 234 

Пшениця 11,5% пр.  221 226 226 228 

Пшениця фуражна 216 221 219 222 

Ячмінь 210 216 214 217 

Кукурудза 270 276 275 278 



Липневий ф’ючерс кукурудзи на СВОТ минулого тижня 
подешевшав з середніх 258,26 $/тонна у вівторок до 
247,86 $/тонна в останній робочий день тижня. На 
EURONEXT тренд був аналогічним: ціна серпневих 
кукурудзяних контрактів, яка 5 липня становила  238 
€/тонна, у п’ятницю, 9 червня, впала до 234,50 €/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, поставки серпень-жовтень 2021 року 

Культура new crop min max avr ∆, % 

Ціна FOB, USD/т 

Пшениця 12,5% протеїн, Україна Чорне море 231 230 232 231 -4,0% 

Пшениця 11,5% протеїн, Україна Чорне море 226 224 227 226 -5,3% 

Пшениця фураж, Україна Чорне море 221 219 222 221 -4,1% 

Пшениця HRW 11% протеїн, США NOLA 277 272 281 277 -3,0% 

Пшениця SRW, США NOLA 255 247 262 255 -5,2% 

Пшениця Superior, Франція Rouen 249 248 250 249 0,6% 

Пшениця 12,5% протеїн, Румунія Constanţa 236 234 238 236 -3,3% 

Пшениця 12,5% протеїн, Росія Чорне море 235 233 236 235 -3,5% 

Ячмінь, Україна Чорне море 217 215 218 217 -8,6% 

Ячмінь, Франція Rouen 229 228 230 229 -6,1% 

Кукурудза, Україна Чорне море 230 262 264 263 -6,7% 

Кукурудза, США NOLA 245 266 270 268 -5,6% 

Кукурудза, Франція Rouen 242 296 300 298 1,7% 

Кукурудза, Румунія Constanţa 234 258 262 260 -6,5% 

Кукурудза, Росія Чорне море 234 272 274 273 -0,7% 
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Динаміка ринку основних зернових культур 

 

Внутрішній ринок основних зернових культур минулого 
тижня розвивався в спільному тренді зі світовим ринком 
– ціна на пшеницю, кукурудзу і ячмінь впала. Зниження 
світових цін на зерно призвело до здешевлення поточних 
цін на ранні зернові, а також на українську кукурудзу як 
старого, так і нового врожаю. Серед внутрішніх причин, 
які сприяли  зниженню цін на ці культури, стала 
активізація збиральної кампанії на тлі покращення 
погодних умов і збільшення пропозиції пшениці і ячменю 
на ринку.  

За даними моніторингу «ПроАгро Груп», минулого тижня 
закупівельні ціни на пшеницю  на елеваторах знизилися 
в середньому на 50 грн./тонна, а в портах – на 250-300 
грн./тонна. Експортні ціни на базисі FOB/глибоководні 
порти «просіли» до $10 на тонні зерна.  

Падіння цін на ячмінь було співставним  - вони протягом 
минулого тижня знизилися на 150-200 грн./тонна на 
базисах EXW і СРТ-порт, тоді як на експортному 
напрямку здешевлення було значнішим – пропозиція 
зернової на базисі FOB/порти Чорного моря коливалася 
в межах $214-217/тонна, що в середньому на $20 менше, 
ніж на початку поточного місяця, якій став і стартом 
поточного сезону.  

Внутрішні ціни на кукурудзу протягом минулого тижня 
також продемонстрували зниження, хоча зернова вже 
практично пішла з ринку. Попри ще цілком достатні 
запаси зернотрейдери переключилися на роботу з 
ранніми зерновими, внаслідок чого попит на зернову 
озвучується переважно на лінійних елеваторах, де 
закупівельні ціни впали в середньому на 250 грн./тонна. 
Ціну в портах вже можна вважати індикативною, і вона 
протягом тижня впала на 350 грн./тонна.  При цьому на 
експортному базисі вона знизилися майже на $20/тонна.  

Вслід за трейдерами і експортерами знизили ціни попиту 
на пшеницю, ячмінь і кукурудзу також і внутрішні 
переробники. При цьому ціни пропозиції пшеничного 
борошна і висівок поки залишилися на попередньому 
рівні, оскільки пшениця нового врожаю за більш низькими 
цінами  ще не потрапило на переробку, і підприємства 
допрацьовують запаси зерна минулорічного врожаю.   

 
 
 

Закупівельні ціни на ключові зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6050 6450 6300 -0,8% 

Пшениця 11,5% пр. 6000 6400 6250 -0,8% 

Пшениця фураж 5800 6250 6100 -0,8% 

Кукурудза 7050 7300 7250 -2,7% 

Ячмінь 5300 5650 5550 -2,6% 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6000 6450 6200 -7,5% 

Пшениця 11,5% пр. 5950 6400 6150 -7,5% 

Пшениця фураж 5800 6100 5900 -4,1% 

Кукурудза 7100 7450 7200 -4,0% 

Ячмінь 5300 5650 5500 -1,8% 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Пшениця 12,5% пр. 6200 6700 6500 -3,7% 

Пшениця 11,5% пр. 6150 6700 6475 -3,7% 

Пшениця фураж 6000 6450 6250 -4,9% 

Кукурудза 7300 7600 7450 -4,5% 

Ячмінь 5800 6150 5850 -3,3% 

 
 

Ціни на ключові продукти переробки пшениці 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн../тонна 

Борошно, вищий сорт 9700 10200 10150 0,0% 

Борошно, перший сорт 9400 9900 9700 0,0% 

Висівки пшеничні 5300 6000 5550 0,0% 

Ціна EXW пропозиція, грн./тонна 

Борошно, вищий сорт 9900 10500 10200 0,0% 

Борошно, перший сорт 9500 10000 9750 0,0% 

Висівки пшеничні 5500 6200 5600 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 розвивалася в тому ж 
фарватері, що і до цього.  

Хоча офіційних даних про хід збирання гороху ще 
немає, але трейдери і експортери готуються до 
приймання нового врожаю зернобобової, внаслідок 
чого вчергове знизили ціни попиту, але цього разу 
лише в портах - в середньому на 200 грн./тонна. Також 
минулого тижня знизили закупівельні ціни на горох і 
переробники – на їх базисах він подешевшав відразу 
на 500 грн./тонна.  

Збирання жита через попередні погодні умови поки 
затримуються, тож ціни на цю культуру у покупців поки 
залишаються без помітних змін. Тим часом експортери 
продовжують активну контрактацію за кордон жита 
минулорічного врожаю.  

По решті нішевих зернових культур цінова ситуація 
минулого тижня залишалася стабільною.  

  

 
 

Закупівельні ціни на нішеві зернові культури 

Культура min max avr ∆, % 

Ціна EXW попит, грн./тонна 

Жито 4500 5100 4950 0,0% 

Горох 6500 7300 7050 0,0% 

Овес 4900 5400 5300 0,0% 

Просо 6300 7100 6700 0,0% 

Сорго н/д н/д н/д н/д 

Ціна СРТ-підприємство, грн./тонна 

Жито 5200 5550 5450 0,0% 

Горох 7200 7600 7400 -6,3% 

Овес 5850 6300 5900 0,0% 

Просо 6400 6750 6550 0,0% 

Сорго н/д н/д н/д н/д 

Ціна СРТ-порт, грн./тонна 

Жито н/д н/д н/д н/д 

Горох 7300 7800 7600 -2,6% 

Овес 5800 6250 5850 0,0% 

Просо 7100 7500 7200 0,0% 

Сорго н/д н/д н/д н/д 

 
 

 

 

8300

7950

7650
7450

7250

6500

7000

7500

8000

8500

11.06.21 18.06.21 25.06.21 02.07.21 09.07.21

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

8550

8200 8100

7800

7450

6500

7000

7500

8000

8500

9000

11.06.21 18.06.21 25.06.21 02.07.21 09.07.21

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

6850 6700 6550

5700 5550

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

11.06.21 18.06.21 25.06.21 02.07.21 09.07.21

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

7100 7000 6900

6050 5850

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

11.06.21 18.06.21 25.06.21 02.07.21 09.07.21

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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