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Експорт 

Відповідно до інформації Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт зерна з 

початку 2013/2014 маркетингового року (МР) станом на 22 листопада сягнув 12,8 млн т, що на 

15,8% більше за аналогічний показник минулого року. 

З початку МР Україна експортувала 5,9 млн т пшениці (із них 4,7 млн т продовольчої), 

1,95 млн т ячменю, і 5 млн т кукурудзи та інші зернові культури. 

Нагадаємо, у Мінагрополітики знову підвищили прогнози щодо експорту зерна в 

поточному маркетинговому році. За прогнозом відомства експорт сягне 30 млн т. 

 

Поточна ситуація на ринках 

На ринку пшениці відмічались низькі 

темпи торгово-закупівельної діяльності. 

Основною причиною стала низька 

пропозиція через утримання зерна 

аграріями, які очікують зростання 

закупівельних цін.  

Закупівельні ціни продовольчої 

пшениці минулого тижня в основному 

залишалися на попередньому рівні, але в 

деяких випадках вони зросли в середньому 

на 50 грн/т. Так, пропонована переробними 

підприємствами ціна на пшеницю 2 класу 

варіювалися в межах 1800–1950 грн/т, 3 класу – 1720−1950 грн/т на умовах СРТ. Переробні 

підприємства, що потребували термінового поповнення запасів сировини збільшили 

закупівельні ціни до 1850–2000 грн/т. 

Не високий рівень попиту на продовольчу пшеницю відмічався зі сторони 

експортоорієнтованих компаній через низький рівень пропозиції. Внаслідок зниження 

інтересу більшості експортноорієнтованих компаній до придбання продовольчої пшениці 

відзначалася стабільність закупівельних цін на портових елеваторах. Так, ціна попиту на 

пшеницю 2 класу варіювалися в межах 1950−1980 грн/т, 3 класу –  1920−1950 грн/т СРТ-порт. 

Ринок фуражної пшениці зазнав 

чергового зниження пропозиції, оскільки 

аграрії продовжують стримувати великі 

партії в очікуванні зростання закупівельних 

цін. В середньому по Україні ціна на 

пшеницю групи Б коливається в діапазоні 

від 1550 грн/т до 1750 грн/т на умовах СРТ. 

Експортоорієнтовані компанії минулого 

тижня майже не переглядали ціни на 

пшеницю  групи Б. В даному сегменті ринку 

відмічається низький рівень торгової 
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активності. Отож ціна була на рівні 1650 грн/т, СРТ-порт  

На умовах поставки FOB середня ціна за останні три тижні не змінювалась і становила 

275  дол./т. 

В подальшому варто очікувати стабілізації закупівельних цін від експортоорієнтованих 

компаній. Причиною цьому є вирівнювання українських експортних цін із європейськими, що, 

відповідно, знижує конкурентоздатність першої. У переробних компаній почали закінчуватися 

закуплені раніше запаси сировини, що змушує їх піднімати закупівельні ціни.  

На ринку кукурудзи відзначається 

високий рівень активності. 

Експортоорієнтовані компанії залишили 

стабільними закупівельні ціни і 

пропонували 1350−1450 грн/т СРТ-порт. 

Але варто зазначити, що окремі експортери, 

як ми прогнозували, почали знижувати 

закупівельні ціни вслід за світовими 

тенденціями. Середнє зниження минулого 

тижня склало 50 грн/т. 

Переробні підприємства конкуруючи з 

експортоорієнтованими компаніями минулого тижня переглянули закупівельні ціни в сторону 

збільшення. Тому ціни варіювалися в діапазоні 1000–1200 грн/т на умовах СРТ. 

Відповідно до світових тенденцій середня ціна української кукурудзи зовнішніх контрактів 

за тиждень знизилась на 2 долари – до 201 дол./т (на умовах FOB). 

На світовому ринку відзначається стрімке зниження цін. Відповідно експортній орієнтації 

України в даному сегменті, світова тенденція не може оминути внутрішню ціну. Тож в 

подальшому варто очікувати зниження закупівельних цін, що приведе до зниження рівня 

пропозиції, що в свою чергу не сповільнить різке сповзання ціни. 

Ціна ячменю продовжує зростати. Закупівельні ціни попереднього тижня коливалися в 

діапазоні 1700−1800 грн/т, на умовах СРТ. Варто зазначити, в деяких випадках переробники 

пропонували навіть 1900−2000 грн/т. 

Експортери в більшості випадків вийшли з даного ринку, надаючи перевагу ринкам 

кукурудзи та пшениці. На умовах поставки FOB Україна ціни схильні до збільшення. 

Минулого тижня середня ціна становила 247 дол./т. 


