26 липня 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 26 липня 2019 року)

Пшениця
За минулий тиждень на ринку пшениці позитивних змін зазнала лише фуражна
пшениця. Так, на умовах поставки EXW-елеватор фуражна пшениця прибавила 50100 грн/т, на СРТ-порт +50 грн/т. З іншого боку продовольча пшениця втратила 50
грн/т на умовах поставки СРТ-порт. На умовах FOB (порти Чорного моря) прибавила
лише пшениця 3 класу +1$/т (табл.1). На підтримку пшеничних цін, особливо
фуражу, грає загальна зростаюча тенденція на ринку фуражного зерна, низький
рівень пропозицій саме фуражу, також відмічається підвищення торгівельної
активності на «нову» пшеницю.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

18.07.2019

26.07.2019

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
18.07.2019

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

4650-5050
4400-4800

4650-5050
4500-4850

без змін
(+100) – (+50)

грн./т
грн./т

5250-5450
5000-5200

5200-5400
5050-5250

(-50) – (-50)
(+50) – (+50)

$/т

192-195
(лип/серп)
184-187
(лип/серп)
183-186
(лип/серп)

192-195
(сер/вер)
185-188
(сер/вер)
183-186
(сер/вер)

186,4 (лип)

183,5 (вер)

$/т
$/т

без змін
(+1) – (+1)
без змін
-2,9

$/т

На наступному тижні сподіваємось на збереження сьогоднішнього тренду на ринку
пшениці.

Ячмінь
За минулий тиждень на ринку ячменя ціни збільшились. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 50грн/т (нижня цінова межа), на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) ціни прибавили 1$/т поставка серпень-вересень.

Стримуючим чинником для росту цін залишається надходження на ринок нового
врожаю зернової. При цьому відмічається певна стриманість продажів зернової
серед аграріїв. З іншого боку на ринку присутній активний попит внутрішніх
закупівельників та імпортерів. На підтримку грає і загальний ринок фуражного зерна.
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

18.07.2019

4350-4750
4950-5200
175-179
(лип/серп)

26.07.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
18.07.2019
(+50) – 0
(+50) – 0

4400-4750
5000-5200
176-180
(сер/вер)

(+1) – (+1)

На наступному тижні очікуємо на збереження поступового збільшення цін.

Кукурудза
За минулий тиждень ціни на ринку кукурудзи підросли. Так, на умовах
поставки СРТ-порт ціни прибавили 50 грн/т, на умовах поставки FOB +1-2$/т. На
ринку попит поступово скорочується за рахунок нового врожаю суміжних зернових
ринків.
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

18.07.2019

4400-4850
5150-5450
195-198
(лип/сер)
171,3 (лип)

26.07.2019

4400-4850
5200-5500
196-200
(лип/сер)
164,7 (вер)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
18.07.2019
без змін
(+50) – (+50)
(+1) – (+2)
-6,6

На наступному тижні очікується коливання цін в межах існуючого рівня.

Соняшник
За минулий тиждень ціни на ринку соняшника збільшились. Так, на умовах
потавки EXW-елеватор на 100 грн/т зросла верхня цінова межа, на СРТ-завод на 200
грн/т, експортні ціни прибавили 5$/т поставка в серпні. На ринку соняшникової олії на
умовах поставки FOB (порти Чорного моря) ціни продовжили зростати +8-10$/т
(табл.4). Головною причиною росту цін на соняшник є ринок соняшникової олії, яка в
свою чергу підтримана високим імпортним попитом.
На зниження цін на ринку соняшника впливають запаси насіння та поступове
скорочення попиту у переробників.
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

Європа (FOB порти)

18.07.2019

26.07.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
18.07.2019

9900-10900
10800-11500

0 – (+100)
0 – (+200)

360-370 (лип)
365-375 (сер)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

(+5) – (+5)

$/т

9900-10800
10800-11300

750-760
(лип/сер)

758-770 (сер)

(+8) – (+10)

_____----___

730-745 (сер)

-----

На наступному тижні за підтримки подальшого росту цін на ринку олії ймовірним є
збільшення цін на соняшник. В іншому разі ціни перебуватимуть в межах існуючого
рівня.

Ріпак
На ринку українського ріпаку відбулось збільшення цін. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор та СРТ-порт ціни прибавили 200 грн/т, експортні ціни прибавили 3$/т
(табл.5). Зростання цін на ринку зумовлено першочергово зовнішніми тенденціями на
ринку ріпаку. На разі ріпак є популярною культурою, попит на ринку високий.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

18.07.2019

26.07.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
18.07.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

10700-11600

10700-11800

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

грн./т
$/т

11600-12100
410-415
(лип/серп)

11800-12300

0 – (+200)
(+200) – (+200)

410-418 (серп)

0 – (+3)

420,8 (серп)

418 (серп)

- 2,8

Ф`ючерсний контракт MATIF,
Франція

$/т

На наступному тижні очікуємо поступово зростаючої ціни на український ріпак.

Соя
За минулий період ціни на ринку сої змінились лише на умовах поставки FOB (порти
Чорного моря) втративши 5-10$/т поставка серпень. Чинниками тиску залишаються
високі запаси сої в країні, а також тенденції на світовому ринку де по-більшості
переважають ведмежі настої. Попит на ринку помірний.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

18.07.2019

26.07.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

8400-9200

8400-9200

Україна (СРТ завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

грн./т
$/т
$/т

9200-9600

9200-9600

335-345 (лип)
324,2 (лип)

325-340 (сер)
324,2 (сер)

+/- до нижньої
і верхньої межі
18.07.2019
без змін
без змін
(-10) – (-5)
без змін

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня, також
не виключається і незначне просідання 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.

