
Прогнози котирувань пшениці EURONext або Matif (Париж) 
 
У січні 2012 р. відбулося зростання світових цін на пшеницю, в тому числі й на Matif через: 
- продовження погіршення погодних умов в Південній Америці, що погіршило 
прогнози виробництва кукурудзи на 2012/13 МР й вплинуло на зростання цін на зернові; 
- сильні морози, які спостерігаються по всій Європі, особливо в Західній (Німеччина, 
Франція, Великобританія), що погіршує стан зернових; 
- незадовільний стан озимих зернових в Україні та Росії; 
- погіршення стану посівів пшениці в США через несприятливі погодні умови, що 
спричинило очікування зниження виробництва пшениці в даній країні; 
- заяви у Росії щодо можливого введення мита на вивіз зернових. 
 
У лютому спостерігається щорічна тенденція щодо зниження ціни на європейському ринку 
через зниження активності у світі (найбільша активність спостерігається наприкінці року, 
оскільки закінчені збори пшениці у головних країнах — Причорноморський басейн, ЄС, 
Австралія та ін.), невизначеність подальшої поведінки цін (оскільки невідома остаточна 
ситуація з посівами озимих), очікування навесні збору врожаїв в США та Південній 
Америці. 
Враховуючи суттєву різницю між цінами на EuroNext та українськими й російськими, варто 
очікувати незначного зростання, оскільки конкурентоспроможність європейської пшениці 
буде нижче за причорноморську. 
Варто очікувати, у лютневому звіті від USDA, зниження прогнозу світового виробництва по 
зернових культурах, що дозволить світовим котируванням продовжити зростання, однак 
не такими суттєвими темпами як у січні. 
Враховуючи стрімке зростання котирувань пшениці існує велика вірогідність зниження 
цінидо кінця першої половини лютого, однак у другій половині відбудеться продовження 
зростання, оскільки у світі через значне погіршення прогнозів світового виробництва 
кукурудзи та сої. 
 
Наприкінці лютого ціна покаже незначне зростання у порівнянні з ціною наприкінці січня. 
Головними причинами будуть: 

- очікування погіршення світового виробництва у лютневому звіті від USDA; 
- очікування аналітичними агентствами зниження світового виробництва кукурудзи 
та пшениці; 
- зростання активності імпортерів через очікування імпортерами великої вірогідності 
продовження зростання ціни; 
- очікування невеликих опадів у Південній Америці, що не дозволить задовольнити 
потреби у волозі посівів; 
- незадовільний стан озимої пшениці в Україні та Росії. 
 

 
 

 

 
 



 
Рис. 1. Прогноз ціни на пшеницю на біржі Matif (Париж) по місяцях, грн/т 
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