
Дослідження кукурудзи на американському ринку СВОТ (США) 

Спостерігається стрімке зростання оброблених земель під кукурудзою у найбільшого 

виробника та експортера – США: до кінця жовтня було зібрано з 65 % угідь. У порівнянні з 

попереднім тижнем приріст склав 18 %, що є значним показником. Також очікується 

сприятлива погода для проведення збиральної кампанії у американському кукурудзяному 

поясі. Дані фактори збільшують вірогідність зниження котирувань на кукурудзу. 

В разі виходу позитивного звіту у листопаді від USDA  (із покращеними світовими показниками 

щодо кукурудзи), разом із продовженням швидкого проходження збиральної кампанії у США 

та покращення умов для проведення посівної кампанії у Аргентині, котирування на СВОТ 

покажуть зниження у листопаді. 

Спостерігається щорічна тенденція зниження котирувань кукурудзи в першій половині 

листопада. Це можна пояснити збільшенням пропозиції кукурудзи від США у період збору 

урожаю даної культури в цій країні, проходження збиральної кампанії в Україні, зменшення 

активності спекулянтів, оскільки очікуватиметься збільшення активності на біржі, після чого в 

більшості випадків починається зростаючий тренд. 

Є вірогідність подальшого зростання попиту на кукурудзу, оскільки у 2011/12 МР відбувається 

значне скорочення світового виробництва ячменю, що призведе до збільшення активності 

саме на кукурудзяному ринку. Таким чином, збільшений попит на кукурудзу може 

протистояти понижувальним факторам. 

Також у листопаді факторами, які потенційно можуть впливати є:  

- вірогідне продовження зростання USD, що призводить до зниження котирувань кукурудзи; 

- опублікування макропоказників, особливо по зоні ЄС, що безпосередньо вплине на 

котирування пшениці в бік зниження та відзначиться на кукурудзяному рину; 

- продовження зниження цін на нафтопродукти. 

Наприкінці листопада ціна на СВОТ покаже зниження у порівнянні з ціною, що склалась у 

вересні (рис. 1) через:  

- швидкі темпи збиральної кампанії у США та очікування сприятливої погоди у подальшому, 

що збільшує пропозицію даної культури; 

- зниження спекулянтами активності до виходу звіту від USDA, зняття прибутку після 

зростання цін та через очікування появи зростаючого тренду; 

- очікування покращення світових показників у звіті від USDA через сприятливі умови 

збиральних кампаній у США та Україні; 

- очікування зниження цін на пшеницю, що вплине на котирування кукурудзи; 

- продовження погіршення макропоказників в зоні ЄС; 

- продовження зниження цін на нафтопродукти. 



 

Напротязі другого тижня листопада ціна покаже зниження (рис. 2) через:  

- низьку активність учасників із-за очікування подальшого зниження цін на кукурудзу; 

- сприятливу погоду у США в кукурудзяному поясі, що дозволить проводити збиральну 

кампанію; 

- очікування сприятливої погоди для проведення посівної кампанії в Аргентині; 

- покращення світових показників у звіті від USDA, який виходить 9 листопада; 

- задовільну погоду та очікуваний рекордний врожай в Україні. 

 

Рис. 1. Ціна на кукурудзу на Чиказькій біржі (по місяцях), грн/т 

 

Рис. 2. Ціна на кукурудзу на Чиказькій біржі (по тижнях), грн/т 
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