5 червня 2019 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 5 червня 2019 року)

Пшениця
За минулий період ціни на ринку пшениці збільшились. Так, на умовах
поставки EXW-елеватор фуражна пшениця та пшениця 2 класу зросли на 50-100
грн/т, на СРТ-порт продовольча пшениця додала 150 грн/т, фуражна 50-100 грн/т, на
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) з поставкою в липні-серпні пшениця 2
класу прибавила 11-12$/т, пшениця 3 класу - 9$/т, фуражна 11-12$/т (табл.1).
Торгівельна діяльність пшеницею «старого» врожаю і надалі знаходиться на
низькому рівні. На разі зростаючі тенденції світового ринку істотним чином
впливають на ринку української зернової. Натомість високі показники очікуваного
врожаю в країні ближче до збору тиснутимуть на ціни, нагадаємо що за даними МСГ
США в Україні врожай пшениці прогнозується на рівні 29 млн.т. Враховуючи це
більшість закупівельних компаній не квапляться заключати форварди.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

23.05.2019

05.06.2019

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
23.05.2019

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

4800-5150
4350-4750

4900-5200
4450-4800

(+100) – (+50)
(+100) – (+50)

грн./т
грн./т

5250-5550
4900-5200

5400-5700
5000-5250

(+150) – (+150)
(+100) – (+50)

$/т

184-187
(лип/серп)
176-180
(лип/серп)
168-171
(лип/серп)

196-198
(лип/серп)
185-189
(лип/серп)
179-183
(лип/серп)

173,6 (лип)

186,3 (лип)

$/т
$/т

(+12) – (+11)
(+9) – (+9)
(+11) – (+12)
+12,7

$/т

На наступному тижні істотних змін на ринку не очікується. Світовий ринок і надалі
впливатиме на сьогоднішній рівень цін. Одним з чинників збільшення цін можуть
стати присутня нестабільність на валютному ринку.

Ячмінь
Ринок ячменю і надалі залишається малоактивним. Ціни несуть по-більшості
декларативний характер. Форвардні ціни на ячмінь з поставкою в липні -серпні
фіксуються на рівні 169-173 $/т, що є значно нижчими від минулорічних цін.
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

23.05.2019

4400-4700
4800-5200
167-172
(лип/серп)

05.06.2019

4400-4700
4900-5200
169-173
(лип/серп)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
23.05.2019
без змін
(+100) – 0
(+2) – (+1)

Кукурудза
За досліджуваний період ціни на українську кукурудзу продовжили зростати.
Так, на умовах поставки EXW-елеватор ціни прибавили 250 грн/т, на СРТ-порт 250350 грн/т, на експортному ринку ціни прибавили 6$/т поставка червень-липень
(табл.3). На збільшення закупівельних цін впливають відповідні тенденції світового
ринку зернової. На внутрішньому ринку залишається високий рівень запасів
кукурудзи при цьому збільшення пропозицій не відмічається, попит на ринку
помірний.
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

23.05.2019

4150-4650
4850-5000
173-175
(черв/лип)
155,3 (лип)

05.06.2019

4400-4900
5100-5350
179-181
(черв/лип)
167,4 (лип)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
23.05.2019
(+250)– (+250)
(+250)– (+350)
(+6) – (+6)
+12,1

На наступному тижні не виключається подальше зростання цін на ринку
кукурудзи. Ще одним чинником впливу на ціни може стати подальша девальвація
гривні, що має на разі місце.

Соняшник
На ринку соняшника закупівельні ціни збільшились. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор та СРТ-завод ціни додали 100 грн/т, експортні ціни збільшились на
10$/т (табл.4). Соняшникова олія на умовах поставки FOB (порти Чорного моря)
зросла на 15-20$/т. Вплив на ринок чинить ріст цін на ринку соняшникової олії,
відмічається активізація торгівельної діяльності.
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)

23.05.2019

05.06.2019

грн./т
грн./т
$/т

10000-10700
10000-10800
10700-11200
10800-11300
350-360
(черв)
360-370 (черв)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

Україна (FOB порти Чорного моря)

$/т

685-690
(черв)

700-710 (черв)

+/- до нижньої
і верхньої межі
23.05.2019
0 – (+100)
(+100) – (+100)
(+10) – (+10)

(+15) – (+20)

Європа (FOB порти)

$/т

725-735
(лип/вер)

730-740
(лип/вер)

(+5) – (+5)

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня.

Ріпак
На ринку українського ріпаку відбулось збільшення цін. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили по 100 грн/т, на умовах FOB змін не
відбулось. На разі на ринку торгівля залишається на низькому рівні, закупівельники
зосереджені на новому врожаю. Ціни несуть декларативний характер.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

23.05.2019

05.06.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

10700-11300

10800-11400

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

грн./т
$/т

11300-11700
405-415
(лип/серп)

11400-11800
405-415
(лип/серп)

407,9 (серп)

416,2 (серп)

Ф`ючерсний контракт MATIF,
Франція

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
23.05.2019
(+100) – (+100)
(+100) – (+100)
без змін
+8,3

Соя
За минулий період ціни на внутрішньому ринку сої залишились незмінними. На
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни збільшились на 5$/т (табл.6). На
світовому ринку сої відмічається зростаюча тенденція першочергово за рахунок
ринку кукурудзи. Ріст цін на світовому ринку вплинув і на ціни української сої. Попит
на ринку присутній як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

23.05.2019

05.06.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
23.05.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

8700-9200

8700-9200

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

грн./т
$/т

9200-9700
330-340
(трав/черв)
304,4 (лип)

9200-9700

без змін
без змін

335-345 (черв)
323,9 (лип)

(+5) – (+5)
+19,5

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня.
* 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.

