11 липня 2020 р. в ГС «Аграрний союз України» відбулось чергове
засідання незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку
за участю представників Аграрного союзу України, СГОК «Козацький зерновий союз»
інформаційного ресурсу «Аграрний центр Комунікація», аналітичного центру
«УкрАгроКонсалт», незалежних експертів. За результатами засідання надаємо:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ*
(Інформація подається станом на 11 липня 2020 року)

Пшениця
За досліджуваний період на ринку української пшениці ціни підросли. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор ціни збільшились на 50-100 грн/т на високо
протеїнову пшеницю, на 50 грн/т просіла ціна на фуражну пшеницю, на умовах СРТпорт ціни виросли на 50-100 грн/т на пшеницю 2 класу т на 100 грн/т на фураж, на
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили: 5$/т на пшеницю 2 класу
та 6$/т на фураж. Збільшення цін зумовлено тенденціями зовнішнього ринку. В країні
триває збір.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

25.06.2020

11.07.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
25.06.2020

Україна (EXW елеватор)
2 клас
фуражна
Україна (СРТ порти Чорного моря)
2 клас
фуражна
Україна (FOB порти Чорного моря)
2 клас
3 клас
фуражна
Ф`ючерсний контракт СВОТ на
пшеницю м`яку червону озиму,
США

грн./т
грн./т

5250-5600
5050-5350

5350-5650
5000-5300

(+100) – (+50)
(-50) – (-50)

грн./т
грн./т

5500-5900
5200-5600

5600-5950
5300-5600

(+100) – (+50)
(+100) – 0

$/т

197-200
(лип/сер)
192-195
(лип/сер)
185-188
(лип/сер)

202-205
(лип/сер)
198-201
(лип/сер)
191-194
(лип/сер)

176,8 (лип)

193,3 (лип)

$/т
$/т

(+5) – (+5)
(+6) – (+6)
(+6) – (+6)

$/т
+16,5

На наступному тижні ціни коливатимуться в межах існуючого рівня.

Ячмінь
За минулий період ціни на ринку ячменя підросли. Так, на умовах поставки EXWелеватор
та СРТ-порт ціни прибавили 100 грн/т, експортні ціни додали 1$/т.
Зростання цін на ячмінь зумовлено відповідними тенденціями на суміжних зернових
ринках.
Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі

Одиниці
виміру

Умови поставки

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)
Україна (FOB порти Чорного моря)

25.06.2020

11.07.2020

грн./т
грн./т

4650-4900
4900-5200

4750-5000
5000-5300

$/т

173-176
(лип/сер)

174-177
(лип/сер)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
25.06.2020
(+100) – (+100)
(+100) – (+100)
(+1) – (+1)

Кукурудза
За минулий період ціни на ринку кукурудзи зростали. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор ціни прибавили 150 грн/т, на СРТ-порт 100 грн/т, на умовах поставки
FOB (порти Чорного моря) на 4$/т зросла ціна на поставку вересень-жовтень
(табл.3). Попит на ринку присутній. Підтримуючим чинником виступає і світовий
ринок.
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)

грн./т
грн./т

25.06.2020
4650-4950
5000-5300
180-183
(лип/сер)

11.07.2020
4800-5100
5100-5400
180-183
(лип/сер)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
25.06.2020
(+150) – (+150)
(+100) – (+100)

без змін
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т
$/т

158-161
(вер/жов)
127,6 (лип)

162-165
(вер/жов)
138,3 (лип)

(+4) – (+4)
+10,7

Соняшник
На ринку соняшника ціни продовжили збільшуватись. Так, на умовах EXWелеватор та СРТ-завод ціни прибавили по 300 грн/т, експортна ціна не змінилась. На
ринку соняшникової олій ціна знизилась на 15-17$/т липнева поставка на умовах FOB
(порти Чорного моря). На збільшення соняшникових цін впливає присутній попит
окремих переробних підприємств на фоні низького рівня пропозицій насіння. На разі
стан посівів соняшника знаходяться у задовільному стані, що в подальшому може
стримувати зростання ціни. З іншого боку, більшість переробних підприємств будуть
щосезонну проводять профілактичні роботи перед новим врожаєм, тому очікується
скорочення попиту.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)

25.06.2020

11.07.2020

грн./т
грн./т
$/т

11000-11600
11300-11900
11600-12200
11900-12500
405-415
(черв)
405-415 (лип)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

Україна (FOB порти Чорного моря)

Європа (FOB порти)

Ріпак

$/т

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
25.06.2020
(+300) – (+300)
(+300) – (+300)
без змін

775-790
(черв)

768-775 (лип)

(-17) – (-15)

815-827 (лип)

785-795 (лип)

(-30) – (-32)

За минулий період ціни на ріпак нового врожаю продовжили стрімко зростати. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни зросли на 400 грн/т, на умовах FOB
(порти Чорного моря) ціна прибавила 5$/т (табл.5). В країні триває збір ріпаку, на разі
це найбільш популярна культура, тому присутній високий попит, що підтримує
закупівельні ціни. Також в європейських країнах відмічається низька врожайність
ріпаку, що також стимулюватиме ціни до збільшення.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

25.06.2020

11.07.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
25.06.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

12100-12600

12500-13000

Україна (СРТ порти Чорного моря)
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт MATIF,
Франція

грн./т
$/т

12600-13100

13000-13500

420-430 (лип)

425-435 (лип)

(+400) – (+400)
(+400) – (+400)
(+5) – (+5)

424 (серп)

385,2 (серп)

-38,8

Соя

$/т

На наступному тижні очікуємо подальше збільшення закупівельних цін.

За досліджуваний період ціни на ринку сої просіл. Так, на умовах поставки EXWелеватор ціни не змінились, на СРТ-завод знизились на 100 грн/т, експортні ціни
також змін не зазнали. Спостерігається поступове зниження закупівельної активності
переробних підприємств, на фоні очікування врожаю ріпаку та достатніх запасів.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

25.06.2020

11.07.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
25.06.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

11500-12300

11500-12300

Україна (СРТ завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)

грн./т
$/т

12200-12700
385-395
(черв)
319,9 (лип)

12100-12600

без змін
(-100) – (-100)

385-395 (лип)
330 (лип)

без змін
+10,1

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

* Інформація, наведена в бюлетені, надана експертами незалежної
Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку і слугує орієнтиром
для прийняття самостійних рішень керівниками підприємств.

