29 листопада 2018 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 29 листопада 2018 року)

Пшениця
За минулий тиждень на пшеничному ринку росту цін зазнав переважно
експортний ринок. Так, на умовах поставки EXW-елеватор змін не відбулось, на СРТпорт 50 грн/т зросла ціна на фураж, на умова поставки FOB (порти Чорного моря) на
пшеницю 2 та 3 класу ціна збільшилась на 1$/т, на фураж +2$/т (табл.1). На цьому
тижні основним чинником росту зовнішніх цін стало введення воєнного стану в
окремих регіонах країни, особливо це стосується портових областей. Попит на
внутрішньому ринку також присутній. Ще одним фактором впливу на ринок виступило
просідання гривні відносно американського долару.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

23.11.2018

29.11.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
23.11.2018

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

6350-6600
5950-6300

6350-6600
5950-6300

без змін
без змін

грн./т
грн./т

6750-6950
6400-6600

6750-6950
6450-6650

без змін
(+50) – (+50)

$/т

225-230
(лист/груд)
220-225
(лист/груд)
214-218
(лист/груд)

226-230
(груд/січ)
221-225
(груд/січ)
216-220
(груд/січ)

183,2 (груд)

182,7 (груд)

$/т
$/т

(+1) – 0
(+1) – 0
(+2) – (+2)
-0,5

$/т

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня. Тим не менш
нестабільна ситуація в країні не дозволяє чіткіше прогнозувати подальший розвиток
на ринку.

Ячмінь
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

23.11.2018

6600-6900
7100-7350
237-241
(лист/груд)

29.11.2018

6600-6900
7100-7350
237-241
(груд/січ)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
23.11.2018
без змін
без змін
без змін

Кукурудза
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи змінились різнопланово. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор ціни не змінились, на СРТ-порт +50 грн/т, на
українському FOВі -1$/т поставка грудень-січень (табл.3).
За даними профільного міністерства станом на 26 листопада кукурудза
зібрана на 94% запланованих площ, намолочено 32,8 млн.т., середня врожайність
7,64 т/га. показники по ходу збору та врожайності продовжують випереджати
минулорічні. Нагадаємо, що за останніми даними USDA в Україні прогноз
виробництва кукурудзи збільшено до 33,5 млн,т.
Основну підтримку цінам на кукурудзу продовжує надавати присутній попит
на ринку.
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

23.11.2018

4300-4600
4850-5050
165-169
(лист/груд)
141,9 (груд)

29.11.2018

4300-4600
4900-5100
164-168
(груд/січ)
142,3 (груд)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
23.11.2018
без змін
(+50) – (+50)
(-1) – (-1)
+0,4

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку.
Також враховуючи нещодавнє введення воєнного стану в окремих регіонах країни, в
тому числі і в портових, розвиток торгівельної експортної активності поки що
прогнозувати складно. Слід враховувати і пов’язану з цим нестабільність на
валютному ринку.

Соняшник
Відповідно до наших прогнозів ціни на ринку соняшника продовжили своє
зниження. Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни втратили 100-300 грн/т, на
СРТ-завод – 100 грн/т, експортні ціни, навпаки, прибавили 5$/т (табл.4).
На зниження соняшникових цін в цілому впливають показники високого
врожаю соняшника та ринок соняшникової олії, про що ми також попереджали в своїх
минулих звітах. Також відмічається зниження попиту з боку переробних підприємств,
більшість з яких вже задовольнили свої потреби в олійній.
Соняшникова олія за тиждень просіла на 3-10$/т на умовах поставки FOB
(порти Чорного моря) поставка в грудні.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

Україна (EXW елеватор)

грн./т

Україна (СРТ завод)

грн./т

23.11.2018
9500-10100
(н.в.)
10100-10400

29.11.2018
9200-10000
(н.в.)
10000-10300

+/- до нижньої
і верхньої межі
23.11.2018
(-300) – (-100)
(-100) – (-100)

(н.в.)

(н.в.)

Україна (FOB порти Чорного моря)
$/т
340-345 (груд)
345-350 (груд)
Рівень цін на олію в Україні та в світі
Україна (FOB порти Чорного моря)

Європа (FOB порти)

$/т

$/т

(+5) – (+5)

635-638
(груд)

625-635 (груд)

(-10) – (-3)

660-670 (груд)

648-658
(січ/бер)

(-12) – (-12)

На наступному тижні на ринку соняшника очікується збереження сьогоднішнього
тренду на ринку. Певного впливу на ціни може чинити валютні коливання.

Ріпак
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

23.11.2018

239.11.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
23.11.2018

Україна (EXW елеватор)

грн./т

12400-12700

12400-12700

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

грн./т
$/т

12700-13000

12700-13000

415-420 (груд)

410-418 (груд)

без змін
без змін
(-5) – (-2)

EUR/т

370,25 (лют)

370,25 (лют)

без змін

Соя
За минулий тиждень ціна на українську сою залишила на минулому рівні.
Зазнали зниження лише ціни на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) -3$/т
нижня цінова межа поставка в грудні (табл.6). Попит на ринку і надалі залишається
по-більшості стриманим, зростання експортної активності не помічається. Високі
показники врожайності також продовжують впливати на зниження цін, так за даними
профільного міністерства станом на 26 листопада намолочено 4,3 млн.т. з
середньою врожайністю 2,57 т/га.
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

23.11.2018
8700-9500
(н.в.)
9600-10100
(н.в.)
340-348
(груд)
324,4 (січ)

29.11.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
23.11.2018

8700-9500 (н.в.)
без змін
9600-10100
(н.в.)

без змін

340-345 (груд)
327,1 (січ)

0 – (-3)
+2,7

У зв’язку з ситуацією в державі, в тому числі і нестабільною національною
валютою, складно поки що-небудь прогнозувати. Але росту цін очікувати не варто,
оскільки поки що на ринку переважають знижувальні чинники.
* 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.

