
Дослідження кукурудзи на американському ринку СВОТ (США) 

У грудні спостерігається щорічна тенденція зростання котирувань кукурудзи.  Причинами цього є:  

- закінчення збиральної кампанії у США, що призводить до збільшення пропозиції та активності 

трейдерів; 

- зростання активності спекулянтів, оскільки в більшості випадків відбувалася або стабілізація, або 

зниження котирувань у листопаді. Це відповідно давало можливість спекулянтам збільшити 

прибуток. 

У 2011/12 МР спостерігається загальний понижувальний тренд через нестабільність економік країн ЄС 

та США, боргової ситуації в зоні ЄС, зростання долара США, а також зниження всіх ринків деривативів 

через песимістичні настрої учасників бірж у майбутньому. 

У грудні варто очікувати зростання ціни, навіть не дивлячись на нестабільність економік у розвинутих 

країнах, оскільки очікується зниження виробництва кукурудзи у США (згідно звіту аналітиків USDA за 

листопад) та збільшення активності трейдерів й спекулянтів (після тренду зниження у листопаді). Також 

додатковим фактором буде очікування зростання світових цін на пшеницю у грудні. Однак не варто 

очікувати значного зростання у зв’язку із суттєвою вірогідністю високих рівнів врожаїв у 2011/12 МР від 

Аргентини та Бразилії. Також рекордний рівень виробництва в Україні, зменшить стрімке зростання 

попиту на кукурудзу у грудні. Але через очікування зростання світового споживання разом зі значним 

зниженням світових запасів до найнижчих рівнів за принаймні 5 останніх МР, варто  очікувати 

зростання цін вже навесні 2012 р. Також додатковим фактором є суттєве зниження світового 

виробництва ячменю, що призведе до необхідності його заміни іншими зерновими й відповідно до 

зростання попиту на кукурудзу. 

Також у грудні факторами, які потенційно можуть впливати на ціноутворення є:  

- вірогідне продовження зростання USD, що призводить до зниження котирувань кукурудзи; 

- опублікування макропоказників, особливо по зоні ЄС, що безпосередньо вплине на котирування 

пшениці в бік зниження та скажеться на кукурудзяному рину; 

- продовження зниження цін на нафтопродукти. 

Наприкінці грудня ціна на СВОТ покаже зростання у порівнянні з ціною наприкінці листопада через 

(рис. 1):  

- закінчення збиральної кампанії у США (найбільшого у світі виробника кукурудзи), що збільшить 

активність головних імпортерів; 

- зростання активності спекулянтів, оскільки з'являється потенціал отримання прибутку після 

зниження котирувань у листопаді; 

- очікування зростання світових котирувань зернових у грудні; 

 

На 50 тижні ціна покаже зниження ціни (рис. 2):  

- закінчення збиральної кампанії у США, що створює збільшення пропозиції на фоні загострення 

конкуренції з американськими країнами та Україною (більший ціновий спред, що збільшує попит 

саме на українську кукурудзу); 

- зростання світових показників виробництва та запасів від USDA у грудневому звіті; 

- активізація спекулянтів після зниження ціни у листопаді, що зменшить рівень зниження ціни; 

- зростання котирувань дол. США призводить до погіршення вигідності експортної торгівлі 

американських експортерів. 



 
Рис. 1. Ціна на кукурудзу на Чиказькій біржі (по місяцях), грн/т 

 
Рис. 2. Ціна на кукурудзу на Чиказькій біржі (по тижнях), грн/т 
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