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Ситуація на аграрному ринку України та в світі, станом на 17 грудня 2021 

року 
РІВЕНЬ ЦІН НА ПШЕНИЦЮ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор)     

2 клас грн./т 8400-9300 8400-9300 без змін 

фуражна грн./т 7700-8700 7700-8700 без змін 

Україна (СРТ порти Чорного 
моря) 

    

2 клас грн./т 9700-10200 9400-9900 (-300) – (-300) 

фуражна грн./т 9050-9550 8800-9400 (-250) – (-150) 

Україна (FOB порти Чорного 
моря) 

    

2 клас 
$/т 

334-339 

(лист/груд) 

329-334 

(груд/січ) 
 

(-5) – (-5) 

3 клас 
$/т 

329-334 

(лист/груд) 

327-332 

(груд/січ) 
 

(-2) – (-2) 

фуражна 
$/т 

310-315 

(лист/груд) 

307-312 

(груд/січ) 
 

(-3) – (-3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на 

пшеницю м`яку червону 

озиму, США 

$/т 
 

286 (груд) 
 

283 (бер) 
 

-3 

 

РІВЕНЬ ЦІН НА ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6500-7500 6600-7500 (+100) – 0 

Україна (СРТ порти Чорного 
моря) 

грн./т 7900-8350 7800-8300 (-100) – (-50) 

Україна (FOB порти Чорного 

моря) $/т 300-305(груд/січ) 290-295(груд/січ) (-10) – (-10) 

 

  РІВЕНЬ ЦІН НА КУКУРУДЗУ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 6400-7400 6400-7400 без змін 

Україна (СРТ порти Чорного 

моря) 
грн./т 7900-8350 7600-7900 (-300) – (-450) 

Україна (FOB порти Чорного 
моря) 

$/т 272-277(груд/січ) 270-275(груд/січ) (-2) – (-2) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, 
США 

$/т 225,2 (груд) 232,7 (бер) +7,5 
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РІВЕНЬ ЦІН НА СОНЯШНИК В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 19000-20000 17500-18500 (-1500) – (-1500) 

Україна (СРТ завод) грн./т 20000-21500 18500-19500 (-1500) – (-2000) 

Україна (FOB порти Чорного 
моря) 

$/т 645-655 (груд) 635-645 (груд) (-10) – (-10) 

   

РІВЕНЬ ЦІН НА РІПАК В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 18500-19000 18000-18500 (-500) – (-500) 

Україна (СРТ порти Чорного 

моря) 
грн./т 19000-19500 18500-19000 (-500) – (-500) 

Україна (FOB порти Чорного 

моря) 
$/т 740-750 (груд) 770-780 (груд) (+30) – (+30) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція 
$/т 662,5 (лют) 722,5 (лют) +60 

 

РІВЕНЬ ЦІН НА СОЮ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

 

Умови поставки 

 

Одиниці виміру 
13.10.2021 17.10.2021 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі 

ціни станом на 

13.10.2021 

Україна (EXW елеватор) грн./т 15500-16000 16000-16500 (+500) – (+500) 

Україна (СРТ завод) грн./т 16000-16500 16500-17000 (+500) – (+500) 

Україна (FOB порти Чорного 

моря) 
$/т 530-540(груд) 530-540(груд) без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, 
США 

$/т 451,3 (січ) 469,3 (січ) +18 

* Інформація, надана експертами незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку і слугує 

орієнтиром для прийняття самостійних рішень керівниками підприємств. 

Джерело: За матеріалами “Аналітичного центру  АСУ” 

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Динаміка внутрішнього ринку (станом на 17 грудня 2021 року) 
Ключові фактори впливу: 

• За даними Мінагрополітики, на 9 грудня 2021 року в Україні кукурудза обмолочена з 97,8% 

прогнозованої збиральної площі. Намолочено 40,01 млн тонн зернової при середній врожайності 74,7 ц/га; 

• За даними Держмитслужби, на 10 грудня з України від початку 2021/22 МР експортовано 28,18 млн 

тонн зернових і зернобобових культур, що на 5,3 млн тонн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону. 

Поставки пшениці склали 15,067 млн тонн (+2,926 млн тонн), ячменю – 5,039 млн тонн (+1,333 млн тонн), 

жита– 86,2 тис. тонн (+84,5 тис. тонн), кукурудзи – 7,763 млн тонн (+ 1646 тис. тонн). Крім того, за кордон 
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поставлено 55,5 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 54,7 тис. тонн пшеничного), що на 15,7 тис. тонн 

менше відповідного показника попереднього сезону; 

• За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російського зерна з 15 грудня знову 

зростуть: на пшеницю - з 84,9 до 91 $/тонна, на ячмінь –з  75,1 до 78,7 $/тонна, на кукурудзу – з 54,3 до 54,4 

$/тонна. Оновлені мита діятимуть до 21 грудня включно; 

• За даними Єврокомісії, станом на 5 грудня країни ЄС експортували 12,8 млн тонн пшениці, що на 

11% перевищує відповідний торішній показник; 

• За даними Зернової біржі Буенос-Айреса, на 8 грудня врожай пшениці в Аргентині було зібрано з 

3,43 млн га посівів. Це становить 53,4% від загальної кількості посівних площ під культурою в країні (+8,5% 

за тиждень). Отримано 10,1 млн тонн зерна (середня врожайність 29,5 ц/га; 

• Аналітики Conab підвищили прогноз виробництва кукурудзи в Бразилії у 2021/22 МР на 0,5 млн – до 

117,2 млн тонн, що на 34,6% перевищить зібраний у попередньому сезоні обсяг зернової. Експорт зерна 

очікується на рівні 36,68 млн тонн порівняно з відвантаженими в 2020/21 МР 19,2 млн тонн. У країні 

завершено збирання пшениці – наявний врожай оцінюється в 7,8 млн тонн, що є рекордним показником для 

Бразилії; 

• За даними Австралійського бюро статистики, у жовтні п. р. країна експортувала 432,1 тис. тонн 

ячменю та 297,6 тис. тонн сорго проти вересневих 512,6 тис. тонн та 225,1 тис. тонн відповідно; 

• Валовий збір зернових та зернобобових культур у Китаї у 2021 р. склав 682,85 млн тонн, 

збільшившись на 2% щодо минулого року. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. 

Зокрема, урожай кукурудзи в країні збільшився на 4,6% до 272,6 млн тонн; 

• Державне агентство Саудівської Аравії із закупівлі продовольства SAGO в ході проведеного 3 

грудня тендеру законтрактувало 689 тис. тонн пшениці врожаю 2022/23 МР з постачанням у липні 2022 року 

за середньою ціною 365,14 $/тонна C&F. 

 

Ринок зерна та продуктів переробки: 

Минулого тижня на внутрішньому ринку основних зернових культур продовжилося зниження цін на 

пшеницю і кукурудзу, хоча вартість ячменю вкотре зросла, проте, цього разу лише частково. 

За даними моніторингу, закупівельні ціни пшениці як продовольчих класів, так і фуражу на первинних 

елеваторах знизилися в середньому на 150 грн./тонна, і дещо більше в портах - на 200 грн./тонна. Здешевлення 

було підтримане загальним послабленням світового пшеничного ринку, хоча експортні ціни на продовольче зерно 

з 12,5% вмістом протеїну на експортному напрямку порівняно з початком місяця залишилися сталими, а на 

пшеницю з 11,5% навіть виросли на 1 $/тонна. Втім фуражна пшениця на FOB/Чорноморські порти за тиждень 

втратила в середньому на 7 $/тонна. Відтак основним чинником зниження внутрішніх цін стало те, що більшість 

експортерів завершили закупівлі пшениці під виконання поточних контрактів і готуються до тривалої перерви у 

роботі, пов’язаної з прийдешніми новорічними святами. 

Внутрішні ціни на кукурудзу минулого тижня також знизилися: на базисах EXW і СРТ-порт зернова 

втратила в середньому 100 грн. на тонні. Здешевлення обумовлювала велика кількість пропозицій кукурудзи від 

виробників, які вже намолотили понад 40 млн тонн зернової. З цієї причини на FOB/глибоководні порти 

українська кукурудза подешевшала на 3 $/тонна, хоча американська і французька зернова, навпаки, за цей час 

подорожчали. 

Внаслідок скорочення запасів у виробників й дефіциту пропозицій товарних партій в середині країни 

вчергове подорожчав ячмінь. Хоча цього разу лише на базисі лінійних елеваторів, де ціна на нього збільшилася в 

середньому на 100 грн./тонна. На портових елеваторах ціни на зернову залишилися сталими, а на базисі FOB 

протягом тижня знизились відразу на 10 $/тонна. 

Внутрішні переробники минулого тижня також знизили ціни на пшеницю і кукурудзу, проте, доволі помірно 

– на 50 грн./тонна. Ціни на ячмінь залишилися без змін. 

Так саме стабільною залишалися цінова ситуація на внутрішньому ринку продуктів переробки пшениці – 

пшеничного борошна і висівок.. 
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Динаміка  ринку нішевих зернових культур: 

Внутрішній ринок нішевого зерна минулого тижня після доволі значних цінових корегувань на початку 

місяця здебільшого стабілізувався, хоча деякі позиції на ньому продовжили укріплюватися. 

Так, за даними моніторингу, додатково зросли ціни на овес. Цього разу на базисі первинних елеваторів вони 

додали в середньому 100 грн., а на СРТ-підприємство – 150 грн. на тонні зерна. 

Також подорожчав горох. На базисах EXW і СРТ-порт ціни на нього за тиждень зросли в середньому на 100 

грн./тонна. При цьому більша частина зернобобової, яка може бути експортована цього сезону, вже вивезена за 

кордон: при загальному експортному потенціалі близько 350 тис. тонн зовнішні поставки гороху за 5 місяців 

2021/22 МР вже перевищили 270 тис. тонн. 

На решту нішевих зернових ціни минулого тижня залишалися стабільними. 

 

Ключові фактори впливу: 
• Згідно з повідомленням ННЦ «Інститут аграрної економіки», Протягом перших 9 місяців 2021 року 

Китай став найбільшим покупцем української агропродукції, а загальний обсяг торгівлі 

сільгосптоварами між Україною та азіатськими країнами зріс на 20%; 

• S&P Global Platts повідомляють, що за оцінками галузевих аналітиків і трейдерів, станом на кінець 

листопада запаси пальмової олії в Малайзії склали 1,78 млн т, що на 3,2% нижче за показник 

попереднього місяця (1,83 млн т). До зниження запасів пальмової олії в країні призвів його активний 

експорт протягом місяця (+11%), тоді як виробництво продукту скоротилося (-1%); 

 • За       офіційними даними Державного інформаційного центру Китаю, в 2021/22 МР обсяг 

переробки сої в країні збільшиться на 1,9% або 1,85 млн т до 101 млн т, що на 3 млн т перевищує 

прогноз USDA. Обсяг переробки на рівні 1,6 млн т сої місцевого та 99,4 млн т імпортного 

походження, а ще 17,38 млн т буде використано у продовольчій промисловості. Очікується, що у 

2021/22 МР збільшаться обсяги поставок ріпаку, пальмової та інших продовольчих рослинних олій; 

• Аналітики Statistics Canada очікують, що врожай каноли та сої в країні в 2021/22 МР складе 12,6 млн 

т та 6,3 млн т відповідно (у попередньому сезоні було зібрано 19,5 млн т каноли та 6,4 млн т сої). 

 

Ринок олійних та продуктів переробки: 

За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітного періоду на внутрішніх ринках ключових олійних 

та продуктів їх переробки фіксувались переважно позитивні цінові коригування. 

У соняшниковому сегменті протягом звітного тижня ціни залишалися переважно стабільними. На базисі 

EXW насіння соняшнику торгувалося в межах 19000-19400 грн/т, на умовах СРТ-завод, в той же час, ‒ 19200-

19600 грн/т. Соняшникова олія 

українського виробництва на базисі FOB в портах Чорного моря за підсумком тижня продовжила 

торгуватися в діапазоні 1360-1380 $/т. 

У своєму свіжому звіті аналітики МСГ США збільшили оцінку середньої врожайності соняшника в Україні у 

2021 році порівняно зі звітом листопада з 2,43 до 2,54 т/га (2,5 т/га за оцінками МСГ України). 

Збільшили також оцінку збиральних площ (до 6,9 млн га), внаслідок чого прогноз виробництва 

підвищили на 0,5 млн. т до рекордних 17,5 млн. т. Прогноз експорту соняшника з України залишили на рівні 

350 тис. т, хоча протягом вересня – листопада було експортовано лише 34 тис. тонн порівняно з 115 тис. т за 

відповідний період 2020 р. 

Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку минулого тижня продовжили зростати, змінивши довгий період 

стабільності або зниження цін. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 15400- 15800 грн/т (+1,3%). На 

умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 16200-16600 грн/т (+1,2%). 

В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня були переважно стабільними, утримуючи високі позиції як 

на внутрішніх, так і на експортних базисах. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 760- 775 $/т. 

 

Динаміка  ринку нішевих олійних культур: 

Згідно з останніми даними митної статистики, за 10 міс. 2021 року на експорт з України було відвантажено 

17,5 тис. т насіння льону сумарною вартістю 11,3 млн. $. 



                                               Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа” 

 
 

 
 
 
 
 

                     6 

 
 
 
 
 

6 

Ключовими імпортерами насіння льону українського виробництва за даними станом на 31.10.2021 р. 

виступають Бельгія (22%), Польща (16%) та Єгипет (10%). 

 
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств.  

 

Ціни на овочеву продукцію «борщового набору» (грн за кг) 
 Ринок "Столичний" Ринок "Шувар" Ринок "Нежданный" 

Капуста білокачанна 5 10 9 

Цибуля ріпчаста 8 9 7 

Буряк столовий 8,5 10,5 9 

Морква 7 6,5 7 

Картопля Белароса 5,5 4 6 
  

Ціни на сільськогосподарську продукцію*  

Пшениця, 2 клас Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 8650 

Західний регіон 8400 

Східний регіон 8450 

Південний регіон 9700 

  Пшениця, 3 клас Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 8575 

Західний регіон 8325 

Східний регіон 8375 

Південний регіон 9625 

  Пшениця, 6 клас Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 8500 

Західний регіон 8250 

Східний регіон 8300 

Південний регіон 9550 

  Соняшник Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 19450 

Західний регіон 19350 

Східний регіон 19150 

Південний регіон 19850 

  Ріпак Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 19450 
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Західний регіон 19050 

Східний регіон 18550 

Південний регіон 20350 

  Ячмінь Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 7350 

Західний регіон 7000 

Східний регіон 6850 

Південний регіон 8450 

  Кукурудза Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 7000 

Західний регіон 6850 

Східний регіон 6750 

Південний регіон 8050 

  Соя Ціна EXW за тонну 

Центральний регіон 16450 

Західний регіон 15750 

Східний регіон 16150 

Південний регіон 15750 

Джерело:  за матеріалами аналітичної служби ADAMA * 

 

Середньозважені ціни трейдерів на основі даних з відкритих джерел станом на 

17 грудня 2021 року 
Товар CPT*, грн./тонна EXW*, грн./тонна 

Пшениця 2 клас 9560 8660 

Пшениця 3 клас 9521 8625 

Пшениця 4 клас 8885 8050 

Соняшник високоолеїновий - 20170 

Сорго біле 7500 - 

Соя 15200 15869  

Ячмінь 8170 7660 

*  Середні ціни розраховані на основі даних з відкритих джерел  

Ціни наведені в таблицях носять декларативний характер 

Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств  

 
Середні закупівельні ціни в Київській області *: 

Товар EXW*, грн./тонна 

Пшениця 2 клас 8660 

Пшениця 3 клас 8629 
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Пшениця 4 клас 8025 

Овес 6100 

Кукурудза 6850 

*  Середні ціни розраховані на основі даних з відкритих джерел 

Ціни наведені в таблицях носять декларативний характер 

Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств  

 

Закупівельні ціни на зернові культури в Україні станом на 17 грудня 2021 року 

 
CPT EXW CPT FCA, CPT FOB, DAF, 

Назва  культур термінал, елеватори, переробник, грн* термінал, $* $* 

 
грн* грн* грн* 

 
$* 

  
Висівки пшеничні   - - 4000 - - - 

Горох 10050 9900 - - - - 315 

Жито 1 клас - - - 5500 214 - - 

Жито 2 клас - 5900 - - - - - 

Жито 4 клас - 5925 - - - - - 

Зелений горох - - - 10000 - - - 

Кукурудза 7938 
↑ 17

 6855 
↑ 21

 7017 6250 
↓ 67

 259 260 260 

Меляса бурякова - - - - - - - 

Нут - - - 18000 750 - - 

Овес - 6100 - - - - - 

Олія ріпакова - - - - - - 100 

Олія соняшникова - - - - - - - 

Просо 7800 - - 7233 - - - 

Пшениця 2 клас 9564 8667 8500 8300 
↓ 175

 314 323 
↓ 1

 - 

Пшениця 3 клас 9521 8627 - 7650 
↓ 225

 312 328 
↓ 2

 - 

Пшениця 4 клас 8880 8050 - 7500 
↓ 275

 297 - - 

Ріпак 1 кл до 35 мкм 

без ГМО 
- - - 19000 680 - 705 

Ріпак 2 кл від 35 мкм 

без ГМО 
- - - - - - 710 

Ріпак з ГМО 19100 18100 - - - - - 

Соєва олія - - - 37000 - - - 

Соняшник - 18862 18867 
↑ 410

 19375 - 600 - 

Соняшник 

високоолеїновий 
- 20175 21400 - - - - 

Сорго біле 7500 - - - - - - 

Соя 15200 15869 
↓ 6

 15900 16500 500 - 630 

Соя без ГМО 19100 18879 - 18200 630 - 628 
↑ 2

 

Тритікале - - - 6250 - - - 

*Моніторинг цін по Україні здійснюється в гривнях. Ціни зазначаються з ПДВ.  

*Ціни в доларах США (USD) перераховуються по курсу міжбанку України  

Джерело: За матеріалами GrainTrade 

 

Портові ціни станом на 17 грудня 2021 року 

Порти 
Пшениця 2 

клас 

Пшениця 3 

клас 

Пшениця Кукурудза  Ячмінь 

Просо 

червоне 

Соняшник Ріпак Соя 

Николаевский КХП – 9 450 грн 9 400 грн 8 900 грн 7 800 грн - - - - 15 400 

https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/portovyye-tseny
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/nkhp-pao-nikolaev#table_sort_grn
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зерновой терминал грн 

ТИС зерновой 

терминал 

9 900 грн 9 850 грн 9 250 грн 8 100 грн 

8 300 

грн 

- - - 19 300 

грн 

Гринлайн 
Трансшипмент 

- - - - - 
8 310 грн 

- - - 

Николаевский МТП 

9 750 грн 9 700 грн 9 000 грн 7 800 грн 

8 150 

грн 

- 
18 500 грн 

- - 

Бориваж – зерновой 

терминал 

9 750 грн 9 700 грн 9 000 грн 7 800 грн 

8 150 

грн 

- 
18 500 грн 

- - 

Филия 
Зеленодольская 

9 030 грн 8 980 грн 8 380 грн 7 530 грн 

7 930 
грн 

- - - - 

Агровей Шиппинг 8 800 грн 8 700 грн 8 300 грн 7 750 грн - - - - - 

Николаевский 

терминал - Нибулон 

9 250 грн 9 200 грн 8 600 грн 7 750 грн 

8 150 

грн 

- - - - 

Николаевский 

портовый элеватор 9 600 грн 9 590 грн 9 000 грн 7 800 грн 

8 400 
грн 

- - - - 

Трансбалктерминал 

(ТБТ) 9 250 грн 9 200 грн 8 800 грн 

- 
8 100 
грн 

- - - - 

Зерновой комплекс 
Ильичевского МТП 9 900 грн 9 850 грн 9 250 грн 8 000 грн 

- - - - - 

Бруклин-Киев порт 

9 450 грн 9 450 грн 8 950 грн 7 750 грн 

- - - - - 

Одесский зерновой 

терминал (ОЗТ) 

- - 

8 800 грн 7 750 грн 

- - - 
19 000 

грн 

- 

Ильичевский 
зерновой терминал 

(ИЗТ) 

- 

9 200 грн 8 650 грн 7 750 грн 

- - 

18 500 грн 

- - 

Джерело: За матеріалами https://tripoli.land 

 
Капіталізація українських аграрних компаній на 08.12.2021 

Індекс 
Останнє 

значення 

Зміна за 

тиждень, % 
Зміна з початку року, % 

UX індекс (Україна) 1792 -4,1% 10,8% 

RТS (Росія) 1639 -2,6% 18,2% 

WIG 20 (Польша) 2230 0,4% 11,8% 

WIG Ukraine (Poland) 662 -1,4% 44,5% 

DAX (Німеччина) 15742 3,0% 14,8% 

S&P 500* (США) 4690 2,7% 24,9% 

* - за попередню торгівельну сесію 

  Джерело: За матеріалами http://agroconf.org/ 
 

СВІТОВИЙ РИНОК 

Динаміка міжнародних ринків (станом на 17 грудня 2021 року) 
Огляд світових ринків зернових та олійних 
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https://tripoli.land/ua/elevators/ilichevskiy-zernovoy-terminal#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/ilichevskiy-zernovoy-terminal#table_sort_grn
https://tripoli.land/ua/elevators/ilichevskiy-zernovoy-terminal#table_sort_grn
https://tripoli.land/
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Кукурудза: 

В середу біржові кукурудзяні ринки як в Сполучених Штатах, так і в Європі перебували під ведмежим 

тиском через різке падіння суміжних ринків пшениці. В результаті на СВоТ в Чикаго вартість березневого 

кукурудзяного ф’ючерса за підсумками денних торгів знизилась на 1,81 долар на тонні зерна або на 0,78%, а на  

Euronext в Парижі березневий ф’ючерс подешевшав на 2,75 євро на тонні, що становить 1,13%, а січневий – на 

1,75 євро на тонні зерна або на 0,72%. 

Відповідно до даних тижневого звіту ЕІА, протягом тижня, що завершився 12 грудня середньодобове 

виробництво етанолу в США практично не змінилось – зниження склало лише 3 тис. барелів на день. За цей 

період переробні підприємства в Сполучених Штатах виробляли в середньому 1,087 млн барелів етанолу на день. 

Запаси етанолу в країні росли вже чотири тижні поспіль і на 12 грудня протягом тижня підвищились з 20,464 до 

20,883 млн барелів. 

Напередодні щотижневого звіту FAS Export Sales торгівля очікує побачити тижневі продажі американської 

кукурудзи в інтервалі від 1,2 до 2 млн тонн. Бронювання зерна нового врожаю за тиждень, що завершився 9 

грудня, ринок оцінює від 725 до 900 тис. тонн. 

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, на 15 грудня з початку місяця було експортовано 1,968 

млн тонн української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року на вказану дату експорт кукурудзи з території 

нашої країни виріс до 8,085 млн тонн, що на 854 тис. випереджає відповідний минулорічний показник. Нагадаю, 

що нами було підвищено прогноз цьогорічного експорту кукурудзи до 33,2 млн тонн через рекордні обсяги 

виробництва. 

Соя: 

Вчора біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах були мішаними. Так, на СВоТ вартість 

січневого соєвого ф’ючерса за підсумками торгів середи знову зросла, цього разу на 1,1 долар на тонні або на 

0,24%. Натомість січневий ф’ючерс на соєвий шрот, після стрибка напередодні, подешевшав на 5,18 доларів на 

тонні або на 1,25%. Попри високу волатильність ціни на соєвий шрот залишаються на найвищих позначках 

починаючи з липня поточного року через обмеження запасів ріпаку, що, в свою чергу, надає певної підтримки і 

соєвому ринку. Водночас, незважаючи на побоювання щодо майбутньої погоди в Південній Америці, більшість 

посівів сої в Бразилії наразі перебуває в хорошому стані, а отже є підстави очікувати на її рекордний врожай. 

Також на ринок соєвої олії, а опосередковано й соєвих бобів, продовжує чинити тиск падаючий нафтовий ринок. 

В своєму щомісячному звіті NOPA повідомила, що протягом листопада її членами було перероблено 179,5 

млн бушелів соєвих бобів, що на 2,5% менше, ніж у жовтні поточного року та на 1,56 млн бушелів нижче за 

показник переробки сої членами NOPA в листопаді минулого року. Нагадаю, що за попередніми торговими 

оцінками листопадовий обсяг переробки сої прогнозувався в інтервалі від 178 до 185 млн бушелів, але фактична 

цифра переробки виявилась на 2,18 млн бушелів нижчою за середнє припущення ринкових аналітиків (181,64 млн 

бушелів). Запаси соєвої олії становили 1,832 млрд фунтів проти 1,834 млрд в жовтні поточного року та 1,558 млрд 

фунтів в листопаді минулого. 

Напередодні чергового звіту Export Sales торгівля очікує побачити тижневі експортні продажі американської 

сої за тиждень, який завершився 9 грудня, в інтервалі від 1,1 до 1,775 млн тонн. Бронювання сої нового врожаю 

ринок оцінює до 125 тис. тонн. Продажі на експорт американського соєвого шроту трейдери бачать в діапазоні від 

100 до 250 тис. тонн, а соєвої олії – менше ніж 25 тис. тонн. 

Пшениця: 

СВОТ 

Вчора в Сполучених Штатах біржові ринки пшениці обвалились на тлі технічного спекулятивного 

розпродажу. Так, вартість березневого ф’ючерса на SRW пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів середи 

впала на 11,39 доларів на тонні або на 3,94%, а на HRW пшеницю в Канзасі – на 9,63 доларів на тонні зерна або на 

3,23%. 

Оцінки опитаних учасників ринку напередодні чергового звіту Export Sales свідчать, що ринок бачить 

тижневі продажі американської пшениці протягом періоду, який завершився 9 грудня, в межах від 200 до 400 тис. 

тонн. 

Euronext 

Вчора пшениця на біржі в Парижі знову стрімко дешевшала. Так, вартість березневого пшеничного 

ф’ючерса на біржі MATIF за підсумками торгів середи впала на 8,50 євро на тонні зерна або на 2,99%. 
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Російські чиновники планують найближчими днями оприлюднити проект щодо розміру потенційної 

експортної квоти на пшеницю. Спочатку квота була запропонована на рівні 9 мільйонів тонн на період з 15 

лютого по 30 червня, але джерела наближені до російського уряду повідомляють, що фактична квота може бути 

нижчою. За іншими оцінками квота навпаки може скласти 11 млн тонн, що вище за попередню цифру. 

Як повідомила напередодні Держмитслужба України, на 15 грудня з початку місяця було експортовано 520 

тис. тонн української пшениці та 105 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно на зазначену дату з початку 2021/22 

МР експорт пшениці з території України виріс до 15,248 млн тонн, а ячменю – до 5,057 млн тонн. Поточні темпи 

зернового експорту випереджають відповідні минулорічні на 3,081 млн та на 1,320 млн тонн зерна. 
 

Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext: 

Культура Біржа 
Вартість ф'ючерса   До попередніх торгів 

за тонну +/-, за тонну Δ, % 

Кукурудза CBOT Березень $230,55 -$1,81 -0,78% 

SRW CBOT Березень $277,78 -$11,39 -3,94% 

HRW КСВОТ Березень $288,58 -$9,63 -3,23% 

Ukrainian 

wheat (PLATTS) 
CBOT Січень $325,00 -$4,00 -1,22% 

Соя CBOT Січень $463,84 +$1,10 0,24% 

Соєвий шрот CBOT Січень $410,28 -$5,18 -1,25% 

Кукурудза Euronext Березень € 240,50 -€ 2,75 -1,13% 

Пшениця Euronext Березень € 275,75 -€ 8,50 -2,99% 

Ріпак Euronext Лютий € 702,50 -€ 6,75 -0,95% 

Ріпакова олія Euronext Грудень € 698,50 € 0,00 0,00% 

Ріпаковий шрот Euronext Грудень € 196,25 € 0,00 0,00% 

Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.  

Ціни в доларах США (USD) перераховуються по курсу міжбанку України 

 

Ринок зерна та продуктів переробки: 

Наприкінці минулого тижня вийшов черговий, грудневий звіт Мінсільгоспу США, в якому прогноз 

глобального виробництва пшениці у 2021/22 МР підвищено на 2,61 млн до 777,89 млн тонн за рахунок Австралії, 

Канади, ЄС та Росії. Прогноз світової торгівлі пшеницею також збільшено на 2,3 млн тонн, зокрема, оцінка 

українського експорту зернової підвищена на 200 тис. до 24,2 млн тонн. Вчергове також було підвищено прогноз 

світового виробництва кукурудзи – цього разу на 4,1 млн до 1,209 млрд тонн. Так, для України оцінку 

виробництва зернової американські аналітики збільшили на 2 млн до 40 млн тонн, а прогноз експорту - на 1,5 млн 

до 32,5 млн тонн. Загалом прогноз світового експорту кукурудзи було підвищено на 1,39 млн до 204,86 млн тонн. 

Ще напередодні виходу звіту біржові ціни на зерно, зокрема на пшеницю, почали стрімке зниження. 

Аналогічна ситуація спостерігалося і на спотових ринках, хоча динаміка цін на фізичні поставки, зокрема, 

кукурудзи, була різноспрямованою. 

Зокрема на СВОТ в Чикаго березневий ф’ючерс на м’яку червонозерну пшеницю подешевшав з 296,23 

$/тонна в перший робочий день минулого тижня до 287,34 $/тонна у п’ятницю відповідно. На EURONEXT в 

Парижі ціна березневого пшеничного контракту протягом знизилася з €291,75 станом на 6 грудна до 283,50 

€/тонна на торгах 10 грудня. 

Стосовно кукурудзи, то її січневі контракти на EURONEXT минулого тижня подорожчали на €0,75 - до 247 

€/тонна, а березневі додали €1,25 і минулої п’ятниці торгувалися по 245,25 €/тонна . На СВОТ березневий 

кукурудзяний ф’ючерс також подорожчав: якщо в понеділок, 6 грудня, його ціна становила 229,67 $/тонна, то в 

п’ятницю - вже 232,27 $/тонна. 

 

Ринок олійних та продуктів переробки: 

У грудневому балансі експерти USDA знизили прогноз світового виробництва олійних культур у 2021/22 МР 

на 0,45 млн т до 627,58 млн т (603,57 млн т у 2020/21 МР) внаслідок зменшення врожаю сої в Китаї та Парагваї та 
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ріпаку у Канаді, що частково буде компенсовано збільшенням урожаю ріпаку в Австралії та соняшнику в Україні та 

Росії. 

Прогноз світового експорту олійних у 2021/22 МР аналітики USDA підвищили на 0,53 млн т до 196 млн т 

(190,87 млн т у 2020/21 МР), внаслідок чого оцінку світових кінцевих запасів було знижено на 1 млн т до 114,13 млн 

т.  

Суттєво змінилися оцінки в соєвому сегменті. Оцінку виробництва знизили на 2,32 млн т до 381,78 млн т, 

зокрема для Китаю – на 2,6 млн т до 16 ,4 млн т. Прогноз імпорту сої Китаєм залишили на рівні 100 млн т порівняно 

з 99,76 млн т у 2020/21 МР. Для України оцінку виробництва сої підвищили на 0,3 млн т до 3,7 млн т, а експорту – 

на   0,15   млн т до 1,85 млн т. 

На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 10.12.2021 р. досягли 

€718,25/т (€682,75/т на 03.12.2021 р). 

Так, на СВОТ ф'ючерсні контракти на поставки сої у січні 10.12.2021 р. зупинилися біля значення ¢12,68/B 

(¢12,67/B на 03.12.2021 р.). 
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств 

 
Інформаційно-аналітичне видання "БІРЖОВИЙ ВІСНИК"  

Сфера розповсюдження: загальнодержавна - у межах України. 

Періодичність виходу — щотижнево, кожний номер висвітлює актуальні події сьогодення. 
На шпальтах журналу друкується інформація про сучасний стан і тенденції розвитку біржового ринку 

України, оголошення про майбутні торги, та інші новини. http://www.visnik.kiev.ua 
 

Шановні колеги!!! 
Спираючись на наш багаторічний досвід по розбудові товарних ринків, як в Україні так і за 

її межами, пропонуємо Вам співпрацю: 

- у сфері внутрішньої та міжнародної торгівлі з використанням механізмів електронної виставково-

ярмаркової торгівлі та проведення аукціонів;  

- в розширенні ділових зв'язків між підприємствами регіонів, просуванні продукції сторін на 

вітчизняні ринки; 

- в одержанні інформаційних та консультаційних послуг, вивчення і визначення ліквідної вартості 

товарів та послуг.  

 

Що необхідно зробити, щоб Ви стали учасником електронної торгівельної системи: 

 

1. Увійти на нашу сторінку в Інтернеті - http://www.visnik.kiev.ua. 

2. Перейти в розділ «Поточні бюлетені торгів (аукціонів) в ЕТС». 

3. Заповнити та відправити Заявку. 

4. Контактна особа, ел.пошта office@agrostock.kiev.ua) зв’яжеться з Вами та надасть всю 

необхідну інформацію для подальшої роботи в ЕТС. 

  

Сподіваємося на Вашу позитивну відповідь на нашу пропозицію та подальшу плідну співпрацю. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА 

БІРЖА»   
Телефон: (044) 230-95-49; (044) 230-96-95; (044) 234-15-76 

 

 

 
 

 

http://www.visnik.kiev.ua/
http://www.visnik.kiev.ua/
https://ukraina.ruapb.uz/
https://ukraina.ruapb.uz/
mailto:office@agrostock.kiev.ua

