
Моніторинг ринку зернових 

Протягом тижня на ринку зерна стабільність цін. Ціни від аграріїв продовжили зростання, а 

експортери через накопичення достатніх запасів грали на пониження цін.  

За оцінками експертів в Україні урожай зернових у 2012/2013 МР склав 46,2 млн. т. Цей показник 

нижчий на 18,5% відносно попереднього року. Але маючи задовільні запаси з попереднього урожаю 

Україна повністю задовольняє власні потреби та має великий експортний потенціал. Станом на 24 

грудня з України експортовано 14,5млн т зерна 

Пшениця 

На ринку пшениці спостерігається низька активність та незначний ріст цін. Сьогодні ринку 

характерно втримання пропозиції, найактивнішим по продажам регіоном є західний регіон України. 

Утримання аграріями пропозиції призвело до незначного збільшення ціни, але переробники в 

багатьох випадках не мають можливості підвищувати ціну через її високий рівень. 

Експорт пшениці з України практично припинено. Хоча існує імовірність того що експортні квоти 

будуть збільшені за рахунок зерна з резервів Аграрного фонду. При продовжені експорту пшениці 

ціни на зернову мають можливість знизитись. 

Кукурудза 

Ринок кукурудзи почав зменшувати свою активність. На ринку присутня велика кількість пропозиції. 

З початку року ціни на фуражну кукурудзу не змінились, тому як переробники накопичили необхідні 

запаси зернової та вийшли з ринку, що спричиняє падіння ціни. Що стосується експорту кукурудзи 

наразі за кордон вже продали 6,3 млн т цієї культури. В поточному маркетинговому році Україна 

планує експортувати близько 14 млн т зернової. Ціна закупки зерна експортерами також почала 

спадати оскільки на ринку обсяги пропозиції великі, а попит починає зменшуватись через вже 

сформовані необхідні об’єми.  

Ячмінь 

На ринку ячменю збереглася тенденція зростання ціни та малої активності ринку. Протягом останніх 

тижнів на ринку був підвищений попит від переробних підприємств, для формування запасів 

переробники змушені були збільшувати ціну. Фактичний експорт ячменю склав 1,8 млн т, так 

більшість експортерів сформувавши необхідні об’єми вийшли з внутрішнього ринку ячменю. В 

загальній тенденції ринку зернових на фоні скорочення рентабельності виробництва цієї культури 

аграрії все менше уваги приділяють їй, тож посіви ячменю в Україні скорочуються. Деякі трейдери 

перестали займатися фуражним ячменем і перейшли на кукурудзу та пшеницю.  
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