22 жовтня 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 22 жовтня 2020 року)

Пшениця
Відповідно до наших очікувань, ціни на українську пшеницю продовжили
помітно збільшуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціна продовольчої
пшениці зросла на 450-550 грн/т, на фуражу на 350-450 грн/т, на СРТ-порт 400-500
грн/т додала продоволка та фураж, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) на
11$/т зросла ціна продовольчої пшениці, та на 12$/т фуражної. Основним фактором
росту цін є зростання котирувань на світовому ринку пшениці в цілому, так і окремо
на пшеницю чорноморського регіону. Попит залишається високим як з боку
внутрішніх переробників, так і основних імпортерів українського зерна.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

08.10.2020

22.10.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
08.10.2020

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

6850-7250
6750-7150

7300-7700
7100-7600

(+450)– (+550)
(+350)–(+450)

грн./т
грн./т

7300-7700
7200-7600

7700-8200
7600-8100

(+400) – (+500)
(+400) – (+500)

$/т

240-243
(жов/лист)
239-242
(жов/лист)
234-237
(жов/лист)

251-254
(жов/лист)
250-253
(жов/лист)
246-249
(жов/лист)

223,2 (груд)

231,3 (груд)

$/т
$/т

(+11) – (+11)
(+11) – (+11)
(+12) – (+12)

$/т
+8,1

На наступному тижні прогнозується подальше збільшення ціни на пшеницю.

Ячмінь
Ціни на ячмінь збільшились вслід за всіма суміжними ринками. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор ціни прибавили 150-250 грн/т, на СРТ-порт ціни додали 250
- 400грн/т, на експортному ринку +4$/т поставка жовтень-листопад. На збільшення

цін впливає відповідні тенденція на ринку фуражної пшениці та кукурудзи та
присутній попит.
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
грн./т
грн./т
$/т

08.10.2020

5950-6250
6250-6600
202-205
(жов/лист)

22.10.2020

6100-6500
6500-7000
206-209
(жов/лист)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
08.10.2020
(+150) – (+250)
(+250) – (+400)
(+4) – (+4)

Кукурудза
Ціни на кукурудзу за минулий період значно підросли. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор ціни прибавили 500 грн/т, на СРТ-порт ціни додали 650-750
грн/т, на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +25$/т на поставку жовтеньлистопад. Основними чинниками збільшення цін на українську кукурудзу є: загальний
ріст цін на світовому ринку кукурудзи, відставання темпів збору врожаю та показників
врожайності, станом на 19 жовтня в Україні зібрано 11 млн.т. кукурудзи (17,5 млн.т.
минулий рік), врожайність 4,6 т/га проти 6,5 т/га минулого року., присутність
активного попиту на ринку, обмеженість пропозицій зернової, девальваційні процеси
національної валюти.
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

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

грн./т
грн./т

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

$/т
$/т

08.10.2020
5800-6200
6200-6600
203-206
(жов/лист)
153 (груд)

22.10.2020
6300-6700
6850-7350
228-231
(жов/лист)
162,8 (груд)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
08.10.2020
(+500) – (+500)
(+650) – (+750)
(+25) – (+25)
+9,8

На наступному тижні не виключається подальше збільшення цін на зернову.

Соняшник
За минулий період ціни на український соняшник помітно збільшились. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни збільшились на 1900 грн/т,
експортні ціни додали на 45$/т жовтнева поставка. На ринку відмічається низький
рівень пропозиції соняшника, стримуюча позиція аграріїв стимулює закупівельні
компанії збільшувати свої ціни. Серед основних переробників присутня висока
конкуренція за додаткові об’єми олійної. Зростаюча ціна на українську олію
відповідним чином відображається на цінах сировини. За попередніми оцінками в
країні можливим є зниження показників цьогорічного врожаю, до 15 млн.т. Влив на
ринок також продовжує чинити коливання на валютному ринку.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

08.10.2020

22.10.2020

Україна (EXW елеватор)
грн./т
12700-13200
14600-15100
Україна (СРТ завод)
грн./т
13200-13700
15100-15600
Україна (FOB порти Чорного моря)
$/т
450-460 (жов)
495-505 (жов)
Рівень цін на олію в Україні та в світі
Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

940-1000
(жов)

980-990 (жов)

+/- до нижньої
і верхньої межі
08.10.2020
(+1900) –(+1900)
(+1900)– (+1900)
(+45) – (+45)

(+40) – (-10)

Європа (FOB порти)

$/т

995-1015
(жов)

1005-1020
(лист)

(+10) – (+5)

Враховуючи вищенаведене на наступному тижні очікується збереження існуючого
тренду.

Ріпак
Ціни на ринку ріпаку залишаються незмінними. Торгівельна діяльність малоактивна,
експортна діяльність відбувається переважно за рахунок раніше укладених
контрактів.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

08.10.2020

22.10.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
08.10.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

13000-13500

13000-13500

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

грн./т
$/т

13500-14000
435-445 (жов)

13500-14000
435-445 (жов)

без змін
без змін
без змін

Eur/т

391 (лист)

395 (лист)

+4

Соя
За минулий період закупівельні ціни на ринку сої продовжили збільшуватись. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни прибавили 1100-1200 грн/т,
експортна ціна зросла на 40$/т поставка в жовтні. Тривалі дощі затримують
просування збору сої, також відмічається низький рівень врожайності порівняно з
минулим роком, за ринковими очікуваннями цьогорічний врожай може бути нижчим
ніж прогнозувалось раніше. На фоні цього фермери не квапляться реалізовувати
олійну. Серед закупівельників збільшується конкуренція. Валютні коливання також
відповідним чином вплинули на збільшення ціни.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

08.10.2020

22.10.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
08.10.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

13300-13900

14500-15000

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

грн./т
$/т

13900-14300
420-430
(жов)
386,2 (лист)

15000-15500

(+1200) –(+1100)
(+1100) –(+1200)

460-470 (жов)
390,9 (лист)

(+40) – (+40)
+4,7

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

На наступному тижні очікуємо збереження існуючого тренду на ринку сої.
* 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.

