27 серпня 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 27 серпня 2020 року)

Пшениця
За минулий тиждень ціни на ринку пшениці змінились різнопланово. Так, ціна
продовольчої пшениці на умовах поставки EXW-елеватор не змінилась, а фуражна
втратила 50 грн/т, на СРТ-порт продоволка зросла на 50 грн/т, а фуражна просіла на
50 грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибивали 3$/т як на
продовольчу, так і на фуражну пшеницю. Основними факторами впливу на ринок
залишаються зовнішні тенденції на ринку пшениці, та збільшення пропозицій зерна.
Попит на ринку присутній.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

20.08.2020

27.08.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
20.08.2020

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

5600-5900
5500-5800

5600-5900
5450-5750

без змін
(-50) – (-50)

грн./т
грн./т

5900-6200
5800-6100

5950-6250
5750-6100

(+50) – (+50)
(-50) – 0

$/т

199-202
(вер/жов)
197-200
(вер/жов)
195-198
(вер/жов)

202-205
(вер/жов)
200-203
(вер/жов)
198-201
(вер/жов)

188,1 (вер)

195,5 (вер)

$/т
$/т

(+3) – (+3)
(+3) – (+3)
(+3) – (+3)

$/т

На
наступному тижні
ціни по-більшості перебуватимуть
сьогоднішнього рівня. Також не виключається зниження цін.

+7,4

в

межах

Ячмінь
За минулий тиждень, ціни на ячмінь змінились лише на експортному ринку додавши
1$/т. USDA в серпневому звіті знизили прогноз виробництва ячменю в Україні до 9,2
млн.т. проти 9,4 млн.т. липневого звіту.
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)

грн./т
грн./т
$/т

20.08.2020

5100-5400
5300-5600
180-183
(вер/жов)

27.08.2020

5100-5400
5300-5600
181-184
(вер/жов)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
20.08.2020
без змін
без змін
(+1) – (+1)

Кукурудза
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи змінились лише на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) додавши 7$/т на поставку вересень-жовтень.
Основним чинником зростання ціни є збільшення котирувань на світовому ринку
кукурудзи. Аналітики МСГ США в своєму останньому звіті на 0,5 млн.т. підвищили
прогноз виробництва кукурудзи в Україні до 39,5 млн.т.
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

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

$/т
$/т

20.08.2020
4900-5200
5200-5500
172-175
(вер/жов)
127,9 (вер)

27.08.2020
4900-5200
5200-5500
179-182
(вер/жов)
134 (вер)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
20.08.2020
без змін
без змін
(+7) – (+7)
+6,5

Соняшник
В південних регіонах країни розпочинається збір соняшника. Пропозицій і надалі на
ринку не вистачає, спостерігається пожвавлення попиту з боку переробних
підприємств. На ринку олії ціни продовжили збільшуватись, за тиждень прибавили$/т
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) завдяки високому попиту на олію.
Враховуючи збільшення цін на олію, поки ціни на соняшник утримуватимуться на
існуючому рівні.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)

грн./т

Україна (СРТ завод)

грн./т

Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

Європа (FOB порти)

$/т

20.08.2020
10200-10700
(н.в.)
10700-11200
(н.в.)

27.08.2020
10200-10700
(н.в.)
10700-11200
(н.в.)

350-360 (вер)
350-360 (вер)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

+/- до нижньої
і верхньої межі
20.08.2020
без змін
без змін
без змін

810-820 (вер)

835-850 (вер)

(+25) – (+30)

835-865 (вер)

860-870 (жов)

(+25) – (+5)

Ріпак
За минулий тиждень ціни на ринку ріпаку залишились незмінними. Основними
факторами впливу на ринок залишається європейський ринок ріпаку, просування
збору та збільшення пропозицій на ринку.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі

Умови поставки

Одиниці
виміру

20.08.2020

27.08.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
20.08.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

12900-13400

12900-13400

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

грн./т
$/т

13400-13800

13400-13800

425-440 (сер)

425-440 (вер)

без змін
без змін
без змін

379,7 (лист)

383,5 (лист)

+3,8

$/т

Соя
Торгівельна діяльність на ринку сої залишається здебільшого у пасивному стані.
Закупівельні ціни за тиждень змін не зазнали. В окремих регіонах країни стартував
збір олійної. Формування ціни на новий врожай буде формуватись під впливом
показників збору та врожайності, а також світових трендів на ринку сої.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

Україна (EXW елеватор)

грн./т

Україна (СРТ завод)

грн./т

Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

20.08.2020
10500-10900
(н.в.)
10900-11300
(н.в.)
365-375
(вер)
335,2 (вер)

27.08.2020
10500-10900
(н.в.)
10900-11300
(н.в.)
365-375 (вер)
337,8 (вер)

+/- до нижньої
і верхньої межі
20.08.2020
без змін
без змін
без змін
+2,6

* 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.

