19 листопада 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 19 листопада 2020 року)

Пшениця
Як ми і очікували, ціни на пшеницю залишились переважно на минулому рівні.
Так, лише на умовах поставки СРТ-порт на 50 грн/т просіла продовольча пшениця,
на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) 2$/т додала фуражна. Коливання цін
на українську пшеницю першочергово залежить від тенденцій світового пшеничного
ринку. Попит на ринку присутній.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

12.11.2020

19.11.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
12.11.2020

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

7300-7700
7100-7600

7300-7700
7100-7600

без змін
без змін

грн./т
грн./т

7700-8200
7600-8100

7700-8150
7600-8100

0 – (-50)
без змін

$/т

253-256
(лист/груд)
252-255
(лист/груд)
248-251
(лист/груд)

253-256
(лист/груд)
252-255
(лист/груд)
250-253
(лист/груд)

(+2) – (+2)

219,7 (груд)

219,6 (груд)

-0,1

$/т
$/т

без змін
без змін

$/т

На наступному тижні ціни на пшеницю коливатимуться в межах існуючого
рівня.

Ячмінь
Ціни на ячмінь просіли вслід за тенденціями на ринку фуражного зерна. Так, на
умовах поставки СРТ-порт ціни втратили 100 грн/т, на експортному ринку на 1$/т
зросла ціна на поставку листопад-грудень.
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

12.11.2020

6200-6600
6600-7100
213-216
(лист/груд)

19.11.2020

6200-6600
6600-7000
214-217
(лист/груд)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
12.11.2020
без змін
0 – (-100)
(+1) – (+1)

Кукурудза
За минулий період ціни на українську кукурудзу знизились. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор ціни просіли на 100-150 грн/т, на СРТ-порт втратили 100
грн/т, на умовах поставки FOB змін не відбулось. В країні триває збір зернової,
відмічається подальше відставання ходу збору та показників врожайності порівняно з
минулим роком. В останньому звіті аналітики USDA значно понизили прогнози
врожаю для України, до 28,5 млн.т. (в жовтневому звіті 36,5 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

12.11.2020
6650-7200
7200-7600
235-238
(лист/груд)
164,2 (груд)

19.11.2020
6500-7100
7100-7500
235-238
(лист/груд)
167,5 (груд)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
12.11.2020
(-150) – (-100)
(-100) – (-100)
без змін
+3,3

Соняшник
За минулий тиждень ціни на український соняшник продовжили своє стрімке
збільшення. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни збільшились
на 1500 грн/т, експортні ціни +20$/т. Основними факторами росту цін залишається
низькі показники врожайності, в країні практично завершено збір соняшника,
орієнтовні показники цьогорічного врожаю близько 13 млн,т, нагадаємо що за
останнім звітом аналітиків USDA в Україні прогнозується 14 млн,т. На ринку зростає
конкуренція за додаткові об’єми насіння, фермери в свою чергу зайняли стримуючу
позицію, чим провокують закупівельників збільшувати свої ціни. Помітне збільшення
цін на соняшникову олію (табл.4), за рахунок активно зростаючого попиту основних
імпортерів та відповідних тенденцій на суміжних олійних ринках та ринку нафти,
також істотним чином впливає на закупівельні ціни насіння.
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)

грн./т
грн./т
$/т

Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

Європа (FOB порти)

12.12.2020

19.12.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.11.2020

18000-18500
18500-19000

(+1500) –(+1500)
(+1500)– (+1500)

550-560 (лист)
570-580 (лист)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

(+20) – (+20)

$/т

16500-17000
17000-17500

1040-1060
(лист)

1130-1165
(лист)

(+90) – (+105)

1100-1120
(лист)

1150-1185
(лист)

(+50) – (+65)

На наступному тижні очікується збереження існуючого тренду на ринку соняшника.

Ріпак

Торгівельна діяльність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Зростання
ціни на експортному ринку відбувається під впливом відповідних тенденцій на
європейському ринку.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

12.11.2020

19.11.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.11.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

13200-13700

13200-13700

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

грн./т
$/т

13700-14200
435-440
(лист)

13700-14200

без змін
без змін

440-445 (лист)

(+5) – (+5)

409,5 (лют)

414,5 (лют)

+5

Ф`ючерсний контракт MATIF,
Франція

Eur/т

Соя
За минулий тиждень на ринок сої цінових змін не відбулось. В країні триває збір
олійної, показники врожайності продовжують відставати від минулорічних.
Нагадаємо, що за останніми даними аналітиків МСГ США в країні знижено прогноз
врожаю сої до 3,1 млн.т. проти 3,3 млн.т. прогнозованих у минулому звіті. Аграрії
продовжують утримуватись від продажів, при цьому попит на ринку залишається
високим. Надає підтримку також зростаючі тенденції на світовому ринку сої. Тому на
наступному тижні ми очікуємо збільшення закупівельних цін на українську сою.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

12.11.2020

19.11.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

16500-17000

16500-17000

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

грн./т
$/т

17000-17500
520-530
(лист)
420 (лист)

17000-17500
520-530
(лист)
431,9 (лист)

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.11.2020
без змін
без змін
без змін
+11,9

* 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.

