
Український ринок. Пшениця 5-го класу 

Навіть не дивлячись на зняття мита на вивіз пшениці, у листопаді спостерігалась стабільність цін на 

неї, що можна пояснити:  

- високим врожаєм пшениці у 2011/12 МР; 

- з початку 2011/12 МР до 28 листопада Україна експортувала 2,14 млн. т  (1,16 млн. т 

продовольчої та 0,99 млн. т фуражної), що є меншим за рівень у 2009/10 МР за аналогічний 

період за меншого рівня виробництва у 2009/10 МР у порівнянні з 2011/12 МР (відповідно 

20,9 млн т та близько 22 млн т). Дане зниження експорту при зростанні виробництва 

призвело до збільшення завантаження потужностей зберігання, що стримувало зростання 

ціни; 

- загостренням боротьби між експортерами з України, Росії, Казахстану, ЄС, Аргентини та 

Канади щодо реалізації головним країнам-імпортерам;  

- зниженням світових цін на пшеницю. 

У листопаді цінові коливання на позабіржовому ринку пшениці в Україні в більшій мірі залежали 

від активності експортерів. Українські експортери не створювали стрімкого нарощення пропозиції 

через:  

- присутність ризику неможливості реалізувати все зерно, оскільки відбувається гостра 

конкуренція; 

- зростання внутрішньої ціни, що призведе до зростання ризику зниження прибутковості та 

погіршення конкурентоздатності перед головним конкурентом – Росією, що зменшить 

можливість реалізації пшениці; 

- загальносвітове зниження цін, що збільшує ризик подальшого понижувального тренду й 

відповідно зниження прибутковості українських експортерів; 

-  зростання попиту на українську кукурудзи у зв’язку більш дешевим рівнем ціни на неї у 

порівнянні з світовими, особливо з американською, що призвело до часткового зростання 

попиту на дану кормову. Додатковим фактором було зниження українських цін на 

кукурудзу й відповідно дозволило накопичити запаси та збільшити потенціал 

прибутковості у подальшому; 

- розуміння експортерів щодо необхідності поповнення обігових коштів та необхідності 

реалізації частини запасів пшениці аграріями, оскільки зростає собівартість даної зернової 

й відповідно спричиняє зростання пропозиції. 

Наприкінці грудня ціна покаже стабільність або незначне зростання (рис. 1). Головними 

причинами будуть:  

- зростання попиту від імпортерів, що призведе до необхідності українськими експортерами 

поповнення запасів пшениці; 

- очікування зростання ціни на світовому ринку через активізацію спекулянтів та імпортерів; 

- очікування продовження посухи в Україні, що буде потребувати досівання озимої пшениці 

задля збільшення отримання віддачі з Га; 

- аграрії вважають, що в подальшому буде зростати попит та ціна на пшеницю й відповідно 

будуть обмежувати пропозицію великих партій, поки ціна не зросте; 

- переробники не будуть стрімко нарощувати попит, оскільки в даному МР були зібрані 

достатні об’єми врожаїв та з задовільними показниками якості. Спостерігаючи 



понижувальний світовий тренд переробники будуть очікувати продовження зниження цін, 

що в свою чергу призведе до подальшого зниження українських цін. Також на відміну від 

попередніх МР ціна попиту від переробників перевищує ціну попиту від експортерів, що 

також стверджує про незначну активність експортерів на даний момент й відповідно 

переробники не загострюють боротьбу за пшениці аграріїв. 

На 50 тижні ціна залишатиметься стабільною (рис.2). Причинами є:  

- достатні об'єми пропозиції через суттєве завантаження потужностей зберігання; 

- зростання світової конкуренції серед головних країн-експортерів (Україна, Росія, Казахстан, 

Аргентина, ЄС, Канада, Австралія), що знижує активність експортерів; 

- покращення світових показників виробництва та запасів, що зменшує вірогідність 

подальшого зростання ціни на світовому ринку пшениці, через що експортери не будуть 

намагатися нарощувати ціну та попит, оскільки є ризик подальшого збільшення цінової 

конкуренції серед головних експортерів світу;  

- високий врожай пшениці у 2011/12 МР. 

 

Рис. 1. Прогноз ціни пропозиції на пшеницю в Україні, грн/т 
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Рис. 2. Прогноз ціни пропозиції на пшеницю в Україні (по тижням), грн/т 
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