Станом на 19 березня 2013 з України з початку 2012/2013 МР (липень-червень) експортовано 18877
тис. т зернових, що на 30% більше, ніж на ту ж дату в 2011/2012 МР (14518,9 тис. т). За інформацією
Держфітослужби, за звітний період за кордон відправлено 6225 тис. т пшениці (у тому числі 5333,3

тис. т продовольчої), 2037,3 тис. т ячменю, 43,5 тис. т жита, 10298 тис. т кукурудзи і 273,2 тис. т інших
зернових культур.
Всього з початку березня з України експортовано 1079 тис. т зернових. Зокрема, за кордон було
поставлено 45,9 тис. т пшениці (з них 42,6 тис. т продовольчої), 14,1 тис. т ячменю, 1018,1 тис. т
кукурудзи і 0,9 тис. т інших зернових культур.

Що стосується торгово-закупівльної діяльності на внутрішньому ринку, то на ринку зернових за
попередній тиждень не відбувалось суттєвих змін в останніх тенденціях його розвитку, як активності,
так і цінових напрямків.
Пшениця
Попередній тиждень склав тенденцію зниження цін на пшеницю. Ціна формувалась в умовах
великої пропозиції та незначного попиту від переробних підприємств та повної відсутності попиту від
експортерів. Велика кількість пропозиції сформувалась через потребу оборотних коштів для
проведення посівної компанії, яка почалась з початку березня, саме через це аграрії були змушені
знижувати ціну на зернову. Але варто відзначити, що в умовах зниження цін виробники намагались
зменшити торгову діяльність та торгували малими партіями. Що стосується переробних підприємств,
то вони на попередньому не мали великої необхідності у поповнені запасів та продовжували фіктивно
знижувати ціни.

Кукурудза
На ринку кукурудзи відбулося збільшення попиту зі сторони експортерів, що підняло ціни. Багато
експортерів потребували великотоннажні партії зернової , що дало змогу аграріям збувати її по
високим цінам в умовах збільшеної пропозиції. Переробні підприємства на минулому тижні були менш
активні, так деякі з них не проводили закупівельної діяльності, а інші за рахунок вже сформованої
високої ціни закуповували кукурудзу не підвищуючи її ціни.

Ячмінь
Ячмінь продовжив падіння в ціни. Це було зумовлено тим що на ринку з’явилася достатня кількість
пропозиції та незначний попит. Аграрії активізували торгову діяльність зерновою через потребу
коштів для посівної. Переробні підприємства майже не здійснювали закупівлі через вже сформовані
необхідні запаси. Експортери закупівельної діяльності не здійснювали взагалі.

