23 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 23 липня 2020 року)

Пшениця
Як ми і очікували, ціни на українську пшеницю збільшились. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор ціни зросли на 100 грн/т на високо протеїнову пшеницю та
фураж, на умовах СРТ-порт ціни виросли на 150грн/т на пшеницю 2 класу та на 100
грн/т на фураж, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни на пшеницю 2
класу не змінились, на 3 клас прибавили 2$/т, на фуражну 4$/т. Основними
факторами зростання ціни на українську пшеницю залишаються відповідні тенденції
на зернову на світових біржах, під тиском незадовільних показників врожайності, за
останнім звітом МСГ США прогнози по світовому врожаю на цей МР зменшено на 4
млн.т. Підтримуючим чинником виступає і присутність попиту. Станом на 16 липня в
Україні намолот пшениці становить 8,3 млн.т., оброблено 2,4 млн.га площі (36%
загальних посівних площ), порівняно з минулим роком на цю дату буро намолочено
майже 13 млн.т. з 3,6 млн.га.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

16.07.2020

23.07.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
16.07.2020

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

5550-5850
5200-5500

5550-5950
5300-5600

0 – (+100)
(+100) – (+100)

грн./т
грн./т

5900-6200
5400-5700

6050-6350
5500-5800

(+150) – (+150)
(+100) – (+100)

$/т

204-207
(лип/сер)
199-202
(лип/сер)
192-195
(лип/сер)

204-207
(сер/вер)
201-204
(сер/вер)
196-199
(сер/вер)

202,3 (вер)

196,3 (вер)

$/т
$/т

без змін
(+2) – (+2)
(+4) – (+4)

$/т

На наступному тижні очікуємо збереження сьогоднішнього тренду на ринку.

Ячмінь

+6

За минулий тиждень, ціни на ячмінь збільшились. Так, на умовах поставки EXWелеватор та СРТ-порт ціни прибавили 200 грн/т, на умовах поставки FOB (порти
Чорного моря) +6$/т. Зростання цін на ячмінь зумовлено відповідними тенденціями
на суміжних зернових ринках. Станом на 16 липня оброблено 1,3 млн.га (54%
посівних площ) намолочено 4,6 млн.т. ячменю.
Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі

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

Одиниці
виміру

16.07.2020

23.07.2020

грн./т
грн./т

4750-5000
5000-5300

4950-5200
5200-5500

$/т

179-182
(лип/сер)

185-188
(сер/вер)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
16.07.2020
(+200) – (+200)
(+200) – (+200)
(+6) – (+6)

Кукурудза
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи зазнали змін лише на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) прибавивши 2$/т на поставку в серпні та вересніжовтні (табл.3). Наразі формування ціни знаходиться переважно під впливом
світових тенденцій на ринку кукурудзи.
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі
Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)

Одиниці
виміру
грн./т
грн./т

16.07.2020

23.07.2020

4800-5100
5100-5400
180-183
(лип/сер)

4800-5100
5100-5400
182-185 (сер)

158-161
(вер/жов)
128,4 (вер)

160-163
(вер/жов)
128,9 (вер)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
16.07.2020
без змін
без змін

(+2) – (+2)
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т
$/т

(+2) – (+2)
+0,5

Соняшник
Як ми і прогнозували, ціни на насіння за тиждень не змінились. Підросли ціни
на соняшникову олію в портах України, на 10$/т серпнева поставка. Фактором
зростання цін на олію є присутній попит імпортерів, та зовнішня зростаюча тенденція
на суміжних олійних ринках. В країні скорочується торгівельна діяльність на ринку
соняшника, оскільки пропозицій на ринку мало, більшість переробних підприємств
пішли на сезонні профілактичні роботи перед новим врожаєм або переключились на
закупівлі інших культур.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

16.07.2020

23.07.2020

Україна (EXW елеватор)
грн./т
11300-11900
11300-11900
Україна (СРТ завод)
грн./т
11900-12500
11900-12500
Україна (FOB порти Чорного моря)
$/т
405-415 (лип)
400-410 (сер)
Рівень цін на олію в Україні та в світі
Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

Європа (FOB порти)

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
16.07.2020
без змін
без змін
(-5) – (-5)

785-790 (лип)

795-800 (сер)

(+10) – (+10)

803-813 (лип)

810-820 (сер)

(+7) – (+7)

Ріпак
Відповідно до наших очікувань, ціни на ринку ріпаку продовжили збільшуватись. Так,
на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 300 грн/т, на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) +3$/т серпнева поставка (табл.5). Чинниками
збільшення ціни виступають присутній високий попит та триваючий збір в країні, де
повідомляється про значне відставання в зборі порівняно з минулим роком. Станом
на 16 липня в Україні ріпаку зібрано 875 тис.т. з площі 461 тис.га (41% загальних
посівних площ). Також впливає на українські ціни і незадовільна ситуація з ріпаком в
європейських країнах-виробниках
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

16.07.2020

23.07.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
16.07.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

12500-13000

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

грн./т
$/т

13000-13500

13300-13800

427-437 (лип)

430-440 (сер)

(+300) – (+300)
(+300) – (+300)
(+3) – (+3)

385,2 (серп)

379,7 (серп)

-5,5

$/т

12800-13300

На наступному тижні очікуємо подальше збільшення закупівельних цін.

Соя
Ціни на українську сою за тиждень залишились незмінними. 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

16.07.2020

23.07.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
16.07.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

11500-12300

11500-12300

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

грн./т
$/т

12100-12600
385-395
(лип)
325,6 (сер)

12100-12600

без змін
без змін

385-395 (сер)
330,4 (сер)

без змін
+4,8

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.

