Експорт
Станом на 1 квітня з початку 2012/2013 МР Україна експортувала 19,4 млн т, що на 24,7%
більше аналогічного показника минулого року. Як наголошується в повідомленні, за вказаний
період на зовнішні ринки поставлено 6,3 млн т пшениці (з них 5,4 млн т - продовольчої), 2
млн т ячменю, 10,77 млн т кукурудзи.

За інформацією МінАПіП, до зазначеної дати в портах знаходяться більше 1 млн т зерна, в
тому числі 170 тис. т пшениці, 80 тис. т ячменю і 827 тис. т кукурудзи.

Запаси
В Україні продовжують скорочуватись запаси зернових та олійних. Так, станом на 1
березня 2013 року наявність зернових та насіння соняшнику на всіх (сільськогосподарських,
зберігаючи та переробних) підприємствах на 37,1% менше порівняно з попереднім роком.
Найбільш відчутне скорочення запасів спостерігається в сегменті пшениці – 47,8% порівняно
з попереднім роком. 1-го березня в сільськогосподарських підприємствах було в наявності
1686,4 тис. т пшениці, в зберігаючи та переробних підприємствах – 2517,7 тис. т. Таке
скорочення пояснюється значним скороченням урожаю в 2012/2013 МР (-30% відносно
попереднього) та інтенсивним експортом зернової.
Наявність ячменю в усіх підприємствах також скоротилась, порівняно з аналогічною
датою 2012 року на 36,5% - до 1347,4 тис. т. Наявність даної зернової на переробних
підприємствах близька до мінімуму минулого року – 108,6 тис. т. Така ситуація склалась через
високу ціну на зернову та стримування її на ринку виробниками через небажання збувати
ячмінь за більш доступними для переробників цінами.
У зв’язку з низькою урожайністю запаси кукурудзи менші на 31,9%. Так запаси кукурудзи
в усіх підприємствах станом на 1 березня 2013 року складають 6623,2 тис. т. У тому числі в
сільськогосподарських підприємствах – 2859,7 тис. т, в зберігаючих підприємствах – 3043,4
тис. т, в переробних – 720,1 тис. т.

Що стосується торгово-закупівльної діяльності на внутрішньому ринку, то на ринку
зернових продовжується зниження цін через велику пропозицію зерна на ринку у зв’язку з
потребую коштів на посівну кампанію.

На ринку фуражної пшениці минулого тижня відбувалося зниження цін попиту. Так,
деякі переробники купували зернову в середньому на 50-100 грн/т дешевше, ніж тижнем
раніше. Ситуацію, що склалася пояснюється тим, що аграрії активізували продажі зерна. При
цьому переробні підприємства західних областей країни не мали можливості знижувати
закупівельні ціни на пшеницю зважаючи на обмежену кількість її пропозицій на ринку.
Компанії, які потребували поповнення запасів сировини, залучали зерно невеликими партіями
в інших областях
Експортно-орієнтовані компанії також знижували ціни попиту на зернову. При цьому часто
ціни були декларативними, адже багато трейдерів вже мали сформовані запаси пшениці і не
потребували її закупівлі на внутрішніх елеваторах.

У більшості випадків сільгоспвиробники наполягали на старих цінах пропозиції на зерно.
Разом з тим, деякі власники пшениці знижували відпускні ціни на неї через необхідність в
отриманні оборотних коштів. Поряд з цим, окремі аграрії стримували продаж зернової, не
бажаючи реалізувати її за низькими цінами.

На фуражний ячмінь переробники також знижували ціни. Причиною даної тенденції, в
першу чергу, було збільшення кількості пропозиції зернової. Також сформована ситуація була
обумовлена зниженням попиту на ячмінь. Лише одиничні компанії, які мали необхідність в
придбанні додаткових партій сировини, озвучували раніше встановлені ціни попиту на нього.
При цьому найчастіше на ринку відзначалися пропозиція ячменю гарної якості. У свою чергу,
власники фуражного ячменю поступалися в ціні і пропонували до реалізації його невеликі
партії.
Протягом найближчого тижня:ціни на фуражний ячмінь будуть знижуватися та
збільшиться кількість пропозиції зернової на ринку.

Нестабільна цінова ситуація відзначалася на ринку фуражної кукурудзи. У ряді випадків
закупівельні ціни на зернову варіювалися в раніше встановленому діапазоні. У той же час,
частина переробників продовжувала знижувати ціни попиту на зерно. Найчастіше причиною
сформованої ситуації було достатня кількість пропозицій кукурудзи. Варто відзначити, що за
максимальними цінами підприємства набували зернову, показники якості якої повністю
відповідали вимогам ГОСТу.
Разом з тим, ряд експортно-орієнтованих компаній знижував ціни попиту на зернову в
середньому на 100 грн/т. У більшості випадків оператори ринку повідомляли про наявність у
них раніше сформованих запасів зерна. Так, частина трейдерів не потребувала залучення
великотоннажних партій кукурудзи.
Варто відзначити, що, в даному сегменті ринку протягом найближчого тижня збережеться
зниження цін на зернову та активність пропозиції.

