10 грудня 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 10 грудня 2020 року)

Пшениця
За минулий тиждень ціни на пшеничному ринку знизились лише на
українському FOBі, на інших базисах поставки змін не відбулось. Так, експортні ціни
просіли на 1$/т на продовольчу пшеницю з поставкою грудень-січень, на фуражне
зерно ціна не змінилась. Світові тенденції на пшеничному ринку, в тому числі і
Причорноморського регіону, є головним у формуванні ціни на українську пшеницю.
Попит на ринку помірний.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

04.12.2020

10.12.2020

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
04.12.2020

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

7100-7600
7000-7500

7100-7600
7000-7500

без змін
без змін

грн./т
грн./т

7600-8100
7500-8000

7600-8100
7500-8000

без змін
без змін

$/т

252-255
(груд/січ)
251-254
(груд/січ)
246-249
(груд/січ)

251-254
(груд/січ)
250-253
(груд/січ)
246-249
(груд/січ)

210 (груд)

212 (груд)

$/т
$/т

(-1) – (-1)
(-1) – (-1)
без змін

$/т
+2

На наступному тижні ціни на пшеницю перебуватимуть на існуючому рівні.

Ячмінь

За тиждень ціни на ринку ячменю залишились переважно без змін. Лише на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) 1$/т знизилась ціна на поставку грудень-січень.
Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

04.12.2020

10.12.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
04.12.2020

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

грн./т
грн./т
$/т

6500-6900
6900-7400
218-221
(груд/січ)

6500-6900
6900-7400
217-220
(груд/січ)

без змін
без змін
(-1) – (-1)

Кукурудза
За минулий період ціни на українську кукурудзу просіли. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни втратили 50 грн/т, на умовах поставки FOB
змін не відбулось. Основний тиск на закупівельні ціни чинить світовий ринок
кукурудзи. Високого попиту на ринку також не спостерігається.
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

04.12.2020
6500-6950
6950-7300
227-230
(груд/січ)
166,3 (груд)

10.12.2020
6450-6900
6900-7250
227-230
(груд/січ)
166,1 (груд)

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
04.12.2020
(-50) – (-50)
(-50) – (-50)
без змін
-0,2

Соняшник
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника продовжили знижуватись. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 200 грн/т, експортні
ціни, навпаки, прибавили 20$/т груднева поставка. На ринку соняшникової олію ціни
також просіли на 5-10$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) поставка в
грудні. На соняшникові ціни тисне ринок олії, яка знижується відповідно до тенденцій
на суміжних олійних ринках, проте попит внутрішніх переробників та закупівельників
залишається доволі високим, а фермери намагаються стримувати продажі. Очікуємо,
що на наступному тижні соняшникові ціни дещо розвернуться у бік збільшення.
Наближаються новорічні свята, це також є одним з факторів, для збільшення
закупівель переробниками.
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

04.12.2020

10.12.2020

+/- до нижньої
і верхньої межі
04.12.2020

17400-17900
17900-18400

(-200) – (-200)
(-200) – (-200)

570-580 (груд)
590-600 (груд)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

(+20) – (+20)

Європа (FOB порти)

$/т

17600-18100
18100-18600

1100-1110
(груд)

1090-1105
(груд)

(-10) – (-5)

1140-1150
(груд)

1140-1155
(груд)

0 – (+5)

Ріпак
Торгівельна діяльність на ринку ріпаку залишається на низькому рівні. Ціни несуть
по-більшості декларативний характер.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

04.12.2020

10.12.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

13200-13700

13200-13700

Україна (СРТ порти Чорного моря)

грн./т

13700-14200

13700-14200

+/- до нижньої
і верхньої межі
04.12.2020
без змін
без змін

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

$/т
Eur/т

435-440 (груд)

440-445 (груд)

(+5) – (+5)

407,5 (лют)

408,7 (лют)

+1,2

Соя
За минулий тиждень на ринку сої ціни знизились. Так, на умовах поставки EXWелеватор та СРТ-порт ціни просіли на 300 грн/т, експортні ціни змін не зазнали. Ціни
в країні коливаються під впливом світових тенденцій. Попит на ринку присутній,
аграрії стримують продажі. На наступному тижні сподіваємось на відновлення росту
цін, враховуючи цьогорічні показники врожаю, активного попиту та наближення
тривалих свят.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

04.12.2020

10.12.2020

Україна (EXW елеватор)

грн./т

16500-17000

16200-16700

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

грн./т
$/т

17000-17500
495-505
(груд)
429,2 (січ)

16700-17200
495-505
(груд)
425,6 (січ)

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
04.12.2020
(-300) – (-300)
(-300) – (-300)
без змін
-3,6

* 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.

