
Моніторинг ринку зернових 

 

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013) і 

станом на 1 лютого становив майже 16,3 млн т. З початку поточного МР країна експортувала 6,14 млн т 

пшениці, 7,89 млн т кукурудзи і 1,98 млн т ячменю. За січень Україна поставила на зовнішні ринки 1,9 

млн т зерна, в тому числі 1,5 млн т кукурудзи, 175,5 тис. т пшениці і 142,6 тис. т ячменю. На цьому 

тижні Мінагропрод підвищив оцінку можливого експорту пшениці з України в 2012/13 МР до 6,3 млн т. 

Протягом попереднього тижня на ринку зернових спостерігався ріст цін. Зростання було зумовлене 

збільшенням попиту на зернові з боку переробних підприємств та обмеженістю пропозиції сировини зі 

сторони аграріїв. 

Пшениця 

Попередній тиждень продовжив поступове зростання цін на фуражну пшеницю. Основною причиною 

збереження зростання в більшості випадків була зацікавленість переробних підприємств у залученні 

додаткових обсягів зерна. Також окремі експортоорієнтовані  компанії продовжували купувати зернову. 

Зважаючи на необхідність у залученні її додаткових обсягів вони також підвищували закупівельні ціни 

на фуражну пшеницю. Протягом тижня на ринку відзначався низький рівень пропозиції, аграрії не 

здійснювали торгівлю фуражною пшеницею великими партіями. 

На наступному тижні варто очікувати продовження збільшення ціни через обмеженість пропозиції на 

ринку.  

Кукурудза 

На ринку кукурудзи відзначався активний попит з боку переробних підприємств та експортерів, багато з 

них потребували багатотоннажні партії. Саме цей фактор вплинув на підвищення ціни на кукурудзу. 

Сьогодні на ринку відзначається активна пропозиція зернової яка не відповідає нормам ГОСТ. Деякі 

виробники зернової зазначають, що на сьогоднішній день вони завершили торгову діяльність 

реалізувавши все вироблене зерно.  

На наступному тижні очікується продовження росту цін та збільшення активності пропозиції. 

Ячмінь 

Протягом тижня в Україні ціна на ячмінь також продовжила зростання. Зростання відбувалася за 

рахунок того що попит перевищував пропозицію. Хоча більшості переробним підприємствам вдалося 

сформувати запаси наявна пропозиція не може задовольнити ринковий попит. Аграрії не активізували 

торгову діяльність даною зерновою, і здійснювали продажі лише при необхідності оборотних коштів. 

На наступному тижні варто очікувати продовження збільшення ціни через обмеженість пропозиції на 

ринку. 


