
Прогнози котирувань пшениці EURONext або Matif (Париж) 
 

У листопаді 2011 р. спостерігалося зниження світових цін на пшеницю, в тому числі й на Matif 

через:  

- високі врожаї в Росії та Україні, що у порівнянні з попереднім МР призвело до загострення 

боротьби серед головних експортерів пшениці; 

- значну конкуренція серед головних конкурентів – Росія, Україна, Казахстан, Аргентина, ЄС, 

Канада та ін.; 

- очікування збиральної кампанії пшениці у світового експортера – Австралії, де очікується 

високий рівень врожаю пшениці; 

- покращення світових показників виробництва та експорту пшениці, від аналітиків USDA; 

- включення Єгиптом до участі в тендерах українських експортерів, що вплинуло на 

конкурентів через намагання збільшити об’єми реалізації найбільшому імпортеру за 

рахунок зниження ціни пропозиції; 

- найнижчі ціни, вигідне географічне розташування України та Росії до головних імпортерів, 

що призвело до зменшення світових цін реалізації іншими головними експортерами; 

- нарощення обертів кризового стану та погіршення макропоказників в зоні ЄС, призвело до 

песимістичних настроїв учасників всіх ринків деривативів, а також фондових індексів й 

зниження валюти Євро. 

У 2011/12 МР на європейському ринку відбувається ситуація, схожа з ситуацією, що склалась у 

2008/09 МР, де під час світової фінансової кризи відбувалася загальна тенденція зниження 

котирувань пшениці (падіння ринків деривативів та очікування високих світових об'ємів 

виробництва) та вже наприкінці листопада 2008/09 МР почався тренд зростання. Таким чином, у 

листопаді 2011 р. відбулося зниження котирувань пшениці, що в свою чергу повинно активізувати 

спекулянтів, оскільки після суттєвого зниження очікується активізація головних імпортерів задля 

придбання пшениці за зниженими цінами. 

Враховуючи загострення конкуренції та збільшення присутності кількості країн-експортерів на 

світовому ринку пшениці разом з задовільними врожаями даних країн у 2011/12 МР, варто 

очікувати постійних коливань на європейському ринку пшениці.  В загальному вигляді відбудеться 

зростання у 2012 р. Причинами зростання є збільшення світового попиту на пшеницю, посуха у ЄС, 

Україні та Росії, що призводить до очікування зменшення об'ємів отримання врожаїв озимої 

пшениці у 2012/13 МР.  

Наприкінці грудня ціна покаже незначне зростання у порівнянні з ціною, що склалась наприкінці 

листопаду (на початку буде зниження, а з другої декади почнеться зростання). Головними 

причинами будуть:  

- проходження збиральної кампанії у Австралії та активне просування пшениці головними 

експортерами (Україна, Росія, ЄС, Аргентина та Канада) призведе до намагання 

імпортерами наростити об’єми закупівель пшениці після значного зниження ціни у 

листопаді; 

- зростання активності спекулянтів на європейському ринку пшениці через очікування 

збільшення попиту від імпортерів, що в свою чергу дозволить спекулянтам отримати 

прибутки; 

- посуха у ЄС, Україні та Росії, що призведе до збільшення вірогідності зниження 

виробництва озимої пшениці у 2012/13 МР; 



- очікування відсутності опадів в Україні та Росії, а також незначних опадів в зоні ЄС, що 

спричинить продовження негативних очікувань щодо врожаїв та врожайності озимої 

пшениці.  

На 50 тижні відбудеться незначне зниження або стабілізація ціни (рис. 2). Причинами є:  
- зниження Євро до долара США на фоні наростаючих проблем у зоні ЄС, але вирішення на 

Саміті ЄС врегулювання боргової кризи (виділення МВФ 200 млрд. дол. США та 
призначення ЄЦБ щодо механізму підтримки країн ЄС) може додати оптимізму зерновим 
ринкам на 50-му тижні; 

- покращення світових показників виробництва та запасів від USDA  у звіті за грудень; 
- продовження гострої конкурентної боротьби серед головних експортерів (Україна, Росія, 

Казахстан, Аргентина, ЄС, Канада та США);  
- поступове зростання активізації спекулянтів через суттєве зниження світової ціни на 

пшеницю у листопаді, що не дозволить цінам суттєво знизитися; 
- низькі об'єми видачі експортних ліцензій у ЄС. 

 

 

Рис. 1. Прогноз ціни на пшеницю на біржі Matif (Париж) по місяцях, грн/т 
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Рис. 2. Прогноз ціни на пшеницю на біржі Matif (Париж) по тижнях, грн/т 
zernoua.info 
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