Україна за лютий поточного року поставила на зовнішні ринки 1,67 млн т зерна проти майже 1,5 млн т
місяцем раніше. Зокрема в лютому було експортовано 184,1 тис. т пшениці (у тому числі 180 тис. т
продовольчої), 43 тис. т ячменю і 1,4 млн т кукурудзи.
Всього, за даними Мінагропроду, з початку 2012/2013 МР і станом на 1 березня Україна поставила на
зовнішні ринки 17,85 млн т зерна, в тому числі 6,18 млн т пшениці (продовольчої - 5,29 млн т), 2,02
млн т ячменю, 9,36 млн т кукурудзи.

Урожай зерна в Україні в 2012 році становив близько 46,2 млн т проти рекордних 56,7 млн т в 2011
році.
Україна розпочала весняно-посівну кампанію. Так, станом на 1 березня польові роботи проводяться в
АР Крим та в Миколаївській та Херсонській областях. Сьогодні в цих областях вже засіяно майже 4
тис. га. Крім того, в АР Крим вже посіяно близько 30 тис. га. Сільгоспвиробники в більшості областей
продовжують підготовку до весняно-польових робіт.
Що стосується торгово-закупівльної діяльності на внутрішньому ринку, то на ринку зернових за
попередній тиждень не відбувалось суттєвих змін в останніх тенденціях його розвитку, як активності,
так і цінових напрямків.
Пшениця
Головним фактором впливу на розвиток ринку пшениці на попередньому тижні став великий обсяг
пропозиції зернової. Також на ринку відзначалась низька активність зі сторони попиту. Зниження
попиту відбулося за рахунок вже сформованих необхідних запасів сировини переробними
підприємствами та відсутністю на ринку експортно-орієнтованих підприємств. Таким чином, ціни на
пшеницю почали знижуватись. За прогнозами така тенденція продовжуватиметься найближчим часом,
але варто зазначити, що слід очікувати збільшення активності торгово-закупівельної діяльності в
даному сегменті ринку.
Кукурудза
На минулому тижні на ринку фуражної кукурудзи ціни попиту продовжили своє зниження. Компанії
переробники знижували свої ціни через значне їх зниження компаніями-експортерами. Багато
експортерів зазначають зупинку закупівельної діяльності в даному сегменті ринку. Також важливу
роль в ціноутворенні зіграла велика кількість пропозиції на ринку. Також варто відзначити, що окремі
компанії сформували резерв кукурудзи і призупинили її закупівлі. Що стосується ціни пропозиції, то
виробники зернової намагаються її втримати, та встановлюють її на попередньо високому рівні. Деякі
виробники в очікуванні зміни цінового тренду в сторону збільшення зупинили торгову діяльність.
Ячмінь
Як і раніше протягом попереднього тижня 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.

