
Моніторинг ринку зернових 

 

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013) і 

станом на 1 лютого становив майже 16,3 млн т. З початку поточного МР країна експортувала 6,14 

млн т пшениці, 7,89 млн т кукурудзи і 1,98 млн т ячменю. 

При цьому, зокрема, в січні цього року експорт пшениці з України склав 176 тис. т проти 337 тис. т у 

грудні 2012 року. При цьому Міністерство зазначає, що у припортових елеваторах в даний час 

знаходиться 1151 тис. т зерна, в тому числі 123 тис. т пшениці. 

Протягом попереднього тижня на ринку зернових спостерігався ріст цін. Зростання було зумовлене 

збільшенням попиту на зернові з боку переробних підприємств та обмеженістю пропозиції сировини 

зі сторони аграріїв. 

Пшениця 

Попередній тиждень продовжив поступове зростання цін на фуражну пшеницю. Основною причиною 

збереження зростання в більшості випадків була зацікавленість переробних підприємств у залученні 

додаткових обсягів зерна. Протягом тижня на ринку відзначався низький рівень пропозиції, аграрії не 

здійснювали торгівлю фуражною пшеницею великими партіями. 

На наступному тижні варто очікувати продовження збільшення ціни через обмеженість пропозиції на 

ринку.  

Кукурудза 

На ринку кукурудзи відзначався активний попит з боку переробних підприємств та експортерів, 

багато з них потребували багатотоннажні партії. Всупереч активному попиту пропозиція залишалась 

на низькому рівні, тому як виробники зернової не спішать збувати продукт через надію на подальше 

зростання закупівельних цін. Також ринок кукурудзи протягом попереднього тижня зазнав труднощів 

з доставкою через складні погодні умови в деяких регіонах країни. 

Ячмінь 

Протягом тижня в Україні ціна на ячмінь також продовжила зростання. Зростання відбувалася за 

рахунок того що попит перевищував пропозицію. Сьогодні ринок ячменю переживає момент коли 

переробні підприємства потребують поповнення запасів сировини для забезпечення подальшої 

діяльності. В свою чергу аграрії не активізували торгову діяльність даною зерновою, і здійснювали 

продажі лише при необхідності оборотних коштів. 

На наступному тижні варто очікувати продовження збільшення ціни через обмеженість пропозиції на 

ринку.  
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