20 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 20 грудня 2018 року)

Пшениця
За минулий тиждень ціни на українську пшеницю збільшились. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор на 50 грн/т зросла фуражна пшениця, на умовах СРТ-порт
50 грн/т прибавили пшениця 2 класу та фураж, на умовах поставки FOB (порти
Чорного моря) на 6$/т збільшилась ціна на високо протеїнову пшеницю, на 3$/т на
пшеницю 3 класу та на 2$/т на фуражну пшеницю (табл.1). Головним чинником росту
цін на українську пшеницю є зростаючі тенденції на світовому ринку пшениці.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

12.12.2018

20.12.2018

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
12.12.2018

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

6400-6700
6050-6400

6400-6700
6100-6450

без змін
(+50) – (+50)

грн./т
грн./т

6800-6950
6500-6700

6800-7000
6550-6750

0 – (+50)
(+50) – (+50)

$/т

227-231
(груд/січ)
221-225
(груд/січ)
216-220
(груд/січ)

233-237
(груд/січ)
224-228
(груд/січ)
218-222
(груд/січ)

187,2 (груд)

191,9 (бер)

$/т
$/т

(+6) – (+6)
(+3) – (+3)
(+2) – (+2)
+4,7

$/т

На наступному тижні можливим є збільшення закупівельних цін під впливом все тих
же зовнішніх чинників та наближення тривалих новорічно-різдвяних свят, на протязі
яких торгівельна діяльність дещо уповільнюється.

Ячмінь
На ринку ячменя за тиждень змін зазнали лише ціни на умовах поставки FOB (порти
Чорного моря) просівши на 1$/т (табл.2).
Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Ук раїні 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

12.12.2018

6600-6850
6950-7200
236-240
(груд/січ)

20.12.2018

6600-6850
6950-7200
235-239
(січ/лют)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
12.12.2018
без змін
без змін
(-1) – (-1)

Кукурудза
За минулий тиждень на ринку кукурудзи відбулось зростання цін. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор ціни залишились на минулому рівні, на умовах
поставки СРТ-порт +100 грн\т, експортні ціни прибавили 2-4$/т (табл.3). Як і на
пшеничному ринку, ріст цін на українську кукурудзу спричинено зовнішніми
тенденціями. Торгівельна активність на ринку присутня.
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

12.12.2018

4400-4700
4850-5050
165-170
(груд/січ)
147,6 (груд)

20.12.2018

4400-4700
4950-5150
169-172
(груд/січ)
150,2 (бер)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
12.12.2018
без змін
(+100)– (+100)
(+4) – (+2)
+2,6

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня.
Зниження цін не прогнозується.

Соняшник
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника зросли лише на умовах EXWелеватор плюс 100-400 грн/т. Здебільшого на зростання цін вплинуло бажання
окремих переробних підприємств збільшити свої запаси олійної на передодні
тривалих новорічних свят. Інших суттєвих чинників для росту цін на соняшник поки
що не має.
На ринку соняшникової олії за тиждень коливання цін було в межах +3 – -3$/т
(табл.4). Під впливом тенденції на ринку сої та нафти на світових олійних ринках
також відмічається коливання цін з переважно ведмежим трендом.
В своєму грудневому звіті аналітики МСГ США для України залишили
незмінним прогноз виробництва соняшника 2018/19 на рівні 15 млн.т. порівняно з
прогнозами в листопаді.
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

12.12.2018
9200-10000
(н.в.)
10100-10500
(н.в.)

20.12.2018
9600-10100
(н.в.)
10100-10500
(н.в.)

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

$/т

635-648
(груд/січ)

638-645 (січ)

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.12.2018
(+400) – (+100)
без змін
без змін

(+3) – (-3)

Європа (FOB порти)

$/т

670-680
(січ/бер)

670-680
(січ/бер)

На наступному тижні ціни на соняшник перебуватимуть на
Незначного корективу цінам можуть надавати окремі переробники.

без змін

існуючому рівні.

Ріпак
На ринку ріпаку торгівельної активності не прослідковується, ціни несуть здебільшого
декларативний характер.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

12.12.2018

20.12.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
12.12.2018

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

410-420 (груд)

410-420 (січ)

без змін
без змін
без змін

EUR/т

369 (лют)

366,75 (лют)

-2,25

Соя
Відповідно до наших прогнозів ціни на ринку сої залишились на минулому рівні. Змін
зазнали лише ціни на умовах поставки FOB (порти Чорного моря) просівши на 5$/т
поставка в січні. Зниження цін експортного ринку є наслідком відповідних тенденцій
на світовому ринку сої. Внутрішній ринок і надалі залишається у спокійному стані,
росту закупівель та продажів олійної не спостерігається. Ймовірно, що активізацію
торгівлі слід очікувати вже після новорічно-різдвяних свят.
За останнім звітом МСГ США в Україні прогнозується виробництво сої у 2018/19МР
на рівні 4,4 млн.т.
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

12.12.2018
8700-9500
(н.в.)
9600-10100
(н.в.)
350-355
(груд)
336,2 (січ)

20.12.2018

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
12.12.2018

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

без змін

345-350 (січ)
330,7 (січ)

(-5) – (-5)
-5,5

На наступному тижні очікується збереження сьогоднішнього рівня цін.
* 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.

