6 грудня 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 6 грудня 2018 року)

Пшениця
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю підросли. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор продовольча пшениця прибавила 50-100 грн/т, фуражна 100
грн/т, на СРТ-порт 50 грн/т зросла ціна на продоволку та фураж, на умовах поставки
FOB (порти Чорного моря) змін не відбулось (табл.1). На внутрішньому ринку
зберігається торгівельна активність, що підтримує збільшення цін. Зростання цін на
світовому ринку також може стати чинником росту цін і на українську пшеницю у
найближчі тижні.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

29.11.2018

06.12.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
29.11.2018

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

6400-6700
6050-6400

(+50) – (+100)
(+100) – (+100)

грн./т
грн./т

6750-6950
6450-6650

6800-6950
6500-6700

(+50) – 0
(+50) – (+50)

$/т

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

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

182,7 (груд)

189 (груд)

$/т
$/т

без змін
без змін
без змін
+6,3

$/т

На наступному тижні ціни на українську пшеницю перебуватимуть по-більшості на
існуючому рівні. Також не виключається їх незначне зростання за підтримки
зовнішніх чинників.

Ячмінь
На ринку ячменя за тиждень ціни зазнали зниження. Так, на елеваторах цінових змін
не відбулось, на умовах поставки СРТ-порт ціни просіли на 50-100 грн/т, експортні
на 1$/т.

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

29.11.2018

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

06.12.2018

6600-6900
7000-7300
236-240
(груд/січ)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
29.11.2018
без змін
(-100) – (-50)
(-1) – (-1)

Кукурудза
За минулий тиждень на ринку кукурудзи фіксувалось зростання цін. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 100 грн/т, на СРТ-порт змін не
відбулось, на українському FOВі +1$/т поставка грудень-січень (табл.3).
За даними профільного міністерства станом на 3 грудня кукурудза зібрана на
96% запланованих площ, намолочено 33,8 млн.т., середня врожайність 7,69 т/га, що
на 43% перевищує минулорічні показники (5,37 т/га). За ускладненням погодних умов
повідомляється, що в полях залишається не зібраною близько 2 млн.т. кукурудзи.
На зростання цін переважно впливають світові фактори та присутній попит з
боку експортерів.
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

29.11.2018

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

06.12.2018

4400-4700
4900-5100
165-170
(груд/січ)
147,3 (груд)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
29.11.2018
(+100) –(+100)
без змін
(+1) – (+1)
+5

На наступному тижні очікується збереження існуючої тенденції на ринку.

Соняшник
На ринку соняшника за минулий тиждень змін зазнали лише ціни експортного
ринку, -5$/т. На ринку соняшникової олії відбулось зростання цін. Так, на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) олія прибавила 10-13$/т поставка в грудні, за
підтримки відповідно росту цін на суміжних світових олійних ринках.
Ситуація на внутрішньому ринку не змінилась, закупівельна активність
внутрішніх переробних підприємств залишається по-більшості стриманою, в свою
чергу пропозицій від виробників на ринку вистачає.
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

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

06.12.2018
9200-10000
(н.в.)
10000-10300
(н.в.)

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

$/т

625-635
(груд)

638-645 (груд)

+/- до нижньої
і верхньої межі
29.11.2018
без змін
без змін
(-5) – (-5)

(+13) – (+10)

Європа (FOB порти)

$/т

648-658
(січ/бер)

667-677 (січ)

(+19) – (+19)

За підтримки росту цін на олію на ринку соняшника також ймовірним є незначне
пожвавлення торгівлі. З іншого боку, у більшості переробників потреб в олійній не
має, про що говорить темпи виробництва та експорту олії.

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

Одиниці
виміру

23.11.2018

06.12.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
29.11.2018

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

410-418 (груд)

410-420 (груд)

без змін
без змін
0 – (+2)

EUR/т

370,25 (лют)

372,25 (лют)

+2

Соя
За минулий тиждень на українському ринку сої цінових змін не відбулось.
Зазнали росту лише ціни на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) +10$/т
груднева поставка, що загалом зумовлено ростом цін на світовому ринку сої
(табл.6). Попит на внутрішньому ринку і надалі залишається по-більшості стриманим.
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

29.11.2018
8700-9500
(н.в.)
9600-10100
(н.в.)
340-345
(груд)
327,1 (січ)

06.12.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
29.11.2018

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

без змін

350-355 (груд)
335,6 (січ)

(+10) – (+10)
+8,5

На наступному тижні прогнозується збереження сьогоднішнього рівня цін.
Очікувати значних змін у зв’язку з ростом цін експортного ринку не варто, адже
основними факторами тиску на ціни виступають знижена закупівельна активність
переробників сої та показники врожайності.
* 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.

