
Прогнози котирувань пшениці на EURONext або Matif 
(Париж) 

 
Найбільший імпортер пшениці єгипетський держоператор GASC вже втретє 

закуповує американську пшеницю, а на останньому тендері були відсутні пропозиції з 
Причорноморського басейну. Також на останньому тендері вартість пропозиції 
французької пшениці була вищою за американську, що свідчить про завоювання 
американською пшеницею єгипетського ринку й відповідно дана ситуація збільшує 
вірогідність подальшого зниження активності на європейському ринку пшениці, а значить 
зростає вірогідність зниження ціни на пшеницю на біржі EuroNext. 

У 2011/12 МР очікується значне зростання виробництва пшениці у Австралії, запасів 
та зростання об'ємів на експорт, оскільки є побоювання щодо недостатньої кількості 
потужностей зберігання. Дана ситуація призведе до зростання конкуренції між 
причорноморською, європейською, американською, аргентинською та австралійською 
пшеницею. Відповідно варто очікувати подальшого зниження ціни до кінця 2011/12 МР. 
Однак через незадовільний стан озимих в Україні, Росії та ЄС є вірогідність стабілізації ціни 
та навіть зростання. 

Згідно березневих прогнозів від FAO, світове виробництво пшениці очікується на 
рівні, вищому за середній показник останніх 5 років, що призведе до зменшення 
активності від країн-імпортерів, оскільки збільшується вірогідність подальшого зниження 
світових цін на пшеницю (країни-імпортери будуть зменшувати активність поки не 
знизиться ціна). Також коливання цін на європейському ринку пшениці та довгостроковий 
понижувальний тренд свідчить про вірогідність продовження поступового зниження ціни. 

Згідно березневого звіту від USDA, очікується зростання світового виробництва та 
світового експорту у 2011/12 МР (як у порівнянні з попереднім місяцем, так і з попереднім 
МР), що збільшує вірогідність продовження зниження ціни у квітні. 

У квітні починається збиральна кампанія пшениці у Пакистані, де очікується високий 
рівень врожаю. Це призведе до необхідності експортування пшениці, оскільки в країні не 
достатньо потужностей для зберігання зерна. Враховуючи зручне розташування (країна 
знаходиться біля одних з найбільших країн-імпортерів) та одну з найнижчих цін на 
пшеницю у світі, країни-імпортери будуть чекати на експорт саме з цієї країни задля 
зменшення витрат на закупівлю пшениці. Відповідно це призведе до зменшення 
активності на світовому ринку пшениці та вірогідно зниження ціни на світовому ринку. 

Фактори, які можуть змінити понижувальний тренд на висхідний:  
- продовження страйкування у портах Аргентини, що не дозволяє 

експортувати зернові та олійні; 
- несприятлива для посіву та пересіву погода в Україні, ЄС та Росії. 

Наприкінці квітня ціна покаже зниження у порівнянні з ціною наприкінці березня. 
Головними причинами будуть: 

- зниження активності від країн-імпортерів через очікування подальшого зниження 
світових цін; 

- покращення показників світового виробництва від USDA та FAO; 
- зростання конкуренції серед експортерів (причорноморський басейн, ЄС, 

Аргентина, США) та очікування появи австралійської, індійської та пакистанської пшениці; 
- очікування учасниками новин щодо стану посівів озимих та їх пересіву в Україні, 

Росії та ЄС. 



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