
Прогноз ціни пропозиції ячменю на українському ринку 

 
У березні, вслід за зростанням на світовому ринку ячменю в Україні відбулось 

зростання цін пропозиції та попиту. Одними з головних ініціаторів зростання були 
українські експортери 

Спостерігається щорічна тенденція стабільної ціни у квітні, що пояснюється 
накопиченням запасів у лютому-березні та закінчення проведення посівної кампанії 
ячменю. У квітні очікується стабілізація ціни на європейському ринку, що зменшує 
вірогідність зростання ціни на позабіржовому ринку України, оскільки експортери 
чекатимуть на появу тренду на європейському ринку.  

Враховуючи незадовільний стан озимих зернових в Україні (в незадовільному стані 
знаходиться близько 30% посівів), та очікування знаходження європейської ціни на 
високому рівні (що дає можливість експортерам нарощувати активність на українському 
ринку), варто очікувати зростання ціни у даному МР.  

Така ситуація призведе до продовження утримання аграріями великих партій 
ячменю, оскільки вони розуміють необхідність пересівання, що збільшить собівартість 
ячменю, а значить й ціну на нього. 

Враховуючи вищу ціну попиту від переробників у порівнянні з цінами експортерів та 
меншого темпу зростання ціни у березні, існує вірогідність наявності більших рівнів запасів 
у переробників ніж у експортерів. Тому є вірогідність стабілізації ціни у квітні. 

Наприкінці квітня відбудеться стабілізація або незначне зростання ціни у порівнянні з 
ціною, що спостерігалась наприкінці березня через (рис. 1): 

- зменшення активності українських експортерів через очікування стабілізації 
європейської ціни ячменю, що призведе до очікування появи тренду задля зменшення 
ризику зниження прибутковості; 

- вірогідність накопичення запасів переробниками, які мають більший вплив на ціну 
в даний момент (вища ціна у порівнянні з ціною від експортерів); 

- після зростання ціни у березні, накопичили певні запаси, що зменшує попит з боку 
експортерів та переробників; 

- утримання аграріями пропозиції великих партій ячменю через незадовільний стан 
посівів озимого ячменю. 

 

 

Рис. 1. Ціна пропозиції ячменю в Україні (по місяцях), грн/т 
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