Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 - червень
2013) і станом на 21 лютого 2013 становив майже 17,32 млн т, що на 38% більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого сезону. Про це повідомляє Gazeta.ua.
Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, зокрема, з початку поточного
МР країна експортувала 6,18 млн т пшениці (включаючи 5,24 млн т продовольчої), 8,9 млн т кукурудзи
і близько 2 млн т ячменю.
З початку лютого експорт зерна становив 1,19 млн т, у тому числі 133,5 тис. т пшениці, 1,016 млн
кукурудзи, 28,5 тис. т ячменю.

Нагадаємо, на початку поточного сезону зернотрейдери та Мінагропрод підписали доповнення
до меморандуму, яким визначили умови можливого введення державою обмежень на експорт зерна і
максимально можливі обсяги зовнішніх поставок основних культур.
Згідно з домовленостями, нині через те, що країна практично вичерпала можливості експортних
поставок пшениці, відвантажувати її на зовнішні ринки можуть лише компанії, які закупили в
Аграрного фонду майже 225,3 тис. т зерна. У цілому Мінагропрод оцінює експортний потенціал країни
на поточний МР в 23,4 млн т зерна.
Урожай зерна в Україні в 2012 році становив близько 46,2 млн т проти рекордних 56,7 млн т в
2011 році.
У лютневому звіті Міжнародної ради по зерну (IGC оцінка виробництва зернових культур в
Україні на поточний маркетинговий рік залишилась без змін, порівняно з січнем, на рівні 45,5 млн т.
Сільгосппідприємства АР Крим станом на 22 лютого засіяли ранніми яровими зерновими 21,7
тис. га. Із загального обсягу посівів ярих в Криму частка ячменю складає 15,7 тис. га, овес - 1,4 тис. га,
горох - 4,2 тис. га. До сівби ячменю приступили Херсонська (0,3 тис. га) та Миколаївська (0,2 тис. га)
області.
Пшениця
Суб’єкти ринку фуражної пшениці повідомляли про збереження ціни на зернову. У той же час,
окремі покупці, які були зацікавлені в терміновому придбанні додаткових обсягів зерна, підвищували
ціни попиту. Важливо відзначити, що частина підприємств не мала можливості купувати зернову
зважаючи недостатньої кількості її пропозицій на ринку. Аграрії, як правило, пропонували до
реалізації невеликі партії пшениці. При цьому сільгоспвиробники озвучували високі відпускні ціни на
зернову. Разом з тим, деякі власники зерна активізували його продажу зважаючи активного попиту на
фуражну пшеницю.
Кукурудза
На минулому тижні на ринку фуражної кукурудзи зазначалося зниження цін. Причиною
виникнення даної тенденції найчастіше було велика кількість пропозицій зерна на ринку. Також деякі
покупці переглядали ціни зважаючи на зниження закупівельних цін у експортерів. У той же час, окремі
компанії вже сформували необхідні запаси кукурудзи і припиняли закупівельну діяльність в даному
сегменті ринку. Разом з тим, більшість експортно-орієнтованих компаній знижували ціни попиту на
фуражну кукурудзу в середньому на 50-80 грн / т. Сформовану ситуацію трейдери пояснювали тим, що
багато компаній вже сформували необхідні для подальшої роботи запаси зернової.
У свою чергу, сільгоспвиробники, як правило, намагалися не знижувати ціни пропозиції на
зернову. Варто відзначити, що внаслідок ситуації, що склалася деякі власники кукурудзи призупинили
її реалізацію в очікуванні зростання цін попиту.
Ячмінь
Протягом тижня в Україні ціна на ячмінь продовжила зростання. Аграрії продовжували
стримувати реалізацію зерна. Важливо відзначити, що аграрії в більшості випадків наполягали на
високих цінах на фуражний ячмінь, лише на таких умовах вони були готові продавати великотоннажні
партії зернової.
Компанії переробники протягом тижня не підвищували ціни, вважаючи їх достатньо високими.
Слід зазначити, що деякі компанії вже придбали необхідні обсяги зерна для формування запасу.

