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Експорт 

Відповідно до інформації Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт зерна з 

початку 2013/2014 маркетингового року (МР) станом на 13 грудня сягнув 15,9 млн т, що на 

22,3% більше за аналогічний показник минулого року. 

З початку МР Україна експортувала 6,33 млн т пшениці (із них 5,08 млн т продовольчої), 

1,98 млн т ячменю, і 7,45 млн т кукурудзи та інші зернові культури. 

Лідером з експорту зернових та олійних культур з України за перші п'ять місяців 2013/2014 

маркетингового року (МР, липень-червень ) стала компанія «Нібулон» з показником майже 

2,44 млн т. 

Зокрема, «Нібулон» поставив на зовнішні ринки 1,123 млн т кукурудзи (20% ринку), 0,624 

млн т пшениці (10%), 0,226 млн т ячменю (13%), 0,394 млн т ріпаку (21%) і 28 тис. т сорго. 

Друге місце за обсягами експорту за цей період зайняла компанія «Альфред С. Топфер 

Інтернешнл ( Україна )» - 2,06 млн т, третє – «Луї Дрейфус Коммодітіз Україна» ( 1,86 млн т). 

Нагадаємо, у Мінагрополітики знову підвищили прогнози щодо експорту зерна в 

поточному маркетинговому році. За прогнозом відомства експорт сягне 32 млн т. 

 

Запаси 

Запаси зернових та насіння соняшнику в 

аграрних підприємствах України (крім 

малих) і підприємствах, що займаються 

його зберіганням і переробкою, до 1 грудня 

2013 склали 27,5 млн т, що на 28,8% більше 

у порівнянні з аналогічною датою 2012 

року. 

За даними Державної служби 

статистики, зокрема на зазначену дату, 

запаси пшениці на цих підприємствах до 

зазначеної дати становили 8,2 млн т, 

ячменю – 2,1 млн т, кукурудзи – 15,6 млн т. 
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Поточна ситуація на ринках 

Протягом тижня на ринку зерна відмічалось зниження активності переробних підприємств. 

Ціни від аграріїв продовжили зростання. Експортери продовжили збільшувати ціни в пошуках 

великий партій якісного зерна.  

З початку грудня на ринку пшениці 

спостерігається низька активність та ріст 

цін. Сьогодні виробники зерна мають 

суттєвий вплив на ціну, адже вони мають 

можливість утримувати пропозицію на 

ринку, що зумовлює збільшення ціни. 

Але вже після новорічних свят 

прогнозується активізація ринку. Так, 

деякі зернопереробники мали 

необхідність придбати пшеницю, що 

змусило їх збільшити ціну, але такі 

випадки є поодинокі. Пропонована 

переробними підприємствами ціна на пшеницю 2 класу, в більшості випадків варіювалися в 

межах 1800–2200 грн/т, 3 класу - 1750−2100 грн/т, на умовах СРТ.  

Експортоорієнтовані компанії для придбання великотоннажних партій, за умов утримання 

пропозиції, продовжили плавно збільшувати ціни. Минулого тижня як і попереднього вони 

збільшили закупівельні ціни в середньому на 20-30 грн/т. Так, ціна попиту на пшеницю 2 

класу варіювалися в межах 2000−2050 грн/т, 3 класу - 1960−2000 грн/т СРТ-порт. 

Ринок фуражної пшениці за своїми 

тенденціями схожий до ринку 

продовольчої. Оскільки аграрії 

продовжують стримувати великі партії в 

очікуванні зростання закупівельних цін, 

переробники були вимушені збільшити 

закупівельні ціни. В середньому по 

Україні ціна на фуражну пшеницю 

коливається в діапазоні від 1620 грн/т до 

1850 грн/т, на умовах СРТ, тобто 

збільшилися мінімальні ціни на 20 

гривень на тонні. Експортоорієнтовані 

компанії минулого тижня також переглянули ціни в сторону збільшення. В даному сегменті 

ринку відмічається низький рівень торгової активності. Отож ціна була на рівні 1710 - 

1870 грн/т, СРТ-порт.  

Експортні ціни (FOB порти Чорного моря) на українську фуражну пшеницю протягом 

тижня лишалися стабільними. Станом на 13 грудня середня ціна складала 280 дол./т. 

За нашими прогнозами, зниження закупівельних цін на внутрішньому ринку не очікується. 

До кінця грудня ціни будуть планомірно зростати. Та враховуючи сезонне зниження попиту 
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на пшеницю, стрімке зниження світової ціни та високу ціну української пшениці на 

зовнішньому ринку, ріст цін буде мінімальним. 

На ринку кукурудзи відзначається 

високі темпи зростання цін. 

Експортоорієнтовані компанії активно 

скуповують кукурудзу, що змушує їх 

збільшувати закупівельні ціни. Також на 

ціну впливає скорочення пропозиції 

якісного зерна. Так, на кінець минулого 

тижня ціни, пропоновані експортерами, 

коливалися в діапазоні 1440 – 1480 грн/т, 

СРТ-порт.  

Переробні підприємства також 

збільшили ціни відносно попереднього рівня. Так ціни варіювалися в діапазоні 1100 – 1350 

грн/т на умовах СРТ. Але, варто зазначити, що в даному сегменті ринку відзначилось 

зниження попиту. 

Світові ціни кукурудзи минулого тижня не вплинули на ціни зовнішніх контрактів 

української кукурудзи. За тиждень ціна української кукурудзи на світовому ринку складала 

211 дол./т. Але вже з наступного тижня варто очікувати суттєве зниження ціни української 

кукурудзи. 

Ми очікуємо, що протягом грудня експортна ціна української кукурудзи, на умовах FOB, 

коливатиметься в діапазоні 200–210 дол./т. Відштовхуючись від цього внутрішні закупівельні 

ціни залишатимуться стабільними зі слабовираженою зростаючою тенденцією.  

Зниження пропозиції якісного зерна підштовхне переробників збільшити закупівельні ціни 

найближчим часом. Також висока конкуренція з експортоорієнтованими компаніями надасть 

підтримку внутрішнім цінам кукурудзи. 

Ціна ячменю продовжує зростати. Варто зазначити, що на сьогоднішній день вданому 

сегменті досить низький рівень попиту. Закупівельні ціни попереднього тижня коливалися в 

діапазоні 1600−1800 грн/т, на умовах СРТ.  

Експортери в більшості випадків вийшли з даного ринку, надаючи перевагу ринкам 

кукурудзи та пшениці. Закупівельні ціни діючих експортерів коливались в межах 1700 – 

1730 грн/т, на умовах СРТ. 

Експортна ціна українського ячменю (на умовах поставки FOB Україна) схильна до 

зниження. Минулого тижня середня ціна становила 245 дол./т. 

Зміни цінових тенденцій на ринку ячменю найближчим часом не очікується.  


