19 вересня 2019р. 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 19 вересня 2019 року)

Пшениця
Відповідно до наших очікувань, ціни на ринку пшениці продовжили
знижуватись. Так, на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт пшениця 2 класу
та фуражна пшениця просіли на 50 грн/т, на умовах FOB (порти Чорного моря) за
тиждень змін не відбулось (табл.1). Ситуація на ринку не змінилась. Зниження цін на
українську пшеницю здійснюється під тиском зростаючої конкуренції на пшеничному
ринку з боку країн Чорноморського регіону, де також високі показники врожайності.
Валютні коливання також вплинули на формування пшеничних цін. Попит на ринку
присутній як з боку внутрішніх переробників так і основних імпортерів.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

12.09.2019

19.09.2019

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
12.09.2019

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

4250-4750
4150-4600

4250-4700
4100-4550

0 – (-50)
(-50) – (-50)

грн./т
грн./т

4900-5050
4750-4950

4850-5000
4700-4900

(-50) – (-50)
(-50) – (-50)

$/т

183-186
(вер/жов)
180-183
(вер/жов)
177-180
(вер/жов)

183-186
(вер/жов)
180-183
(вер/жов)
177-180
(вер/жов)

178 (вер)

179,8 (груд)

$/т
$/т

без змін
без змін
без змін
+1,8

$/т

На наступному тижні не виключається подальше просідання цін переважно під
тиском зовнішнього ринку.

Ячмінь
За минулий тиждень ціни на український ячмінь продовжили знижуватись. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт ціни просіли на 50 грн/т, на умовах
поставки FOB (порти Чорного моря) -1$/т (табл.2). Ціни на ячмінь корелюють з

суміжними зерновими ринками, де прослідковується знижувальна тенденція. Попит
на ринку не високий при високому рівні пропозицій.
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

12.09.2019

4000-4400
4550-4800
174-178
(вер/жов)

19.09.2019

3950-4350
4500-4750
174-177
(вер/жов)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
12.09.2019
(-50) – (-50)
(-50) – (-50)
0 – (-1)

На наступному тижні ймовірним є подальше просідання цін на ячмінь.

Кукурудза
На ринку кукурудзи ціни продовжили знижуватись. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор ціни просіли на 100 грн/т, на СРТ-порт на 50 грн/т, на умовах поставки
FOB на 2$/т зросли ціни на поставку в жовтні-листопаді. На ціни продовжує тиснути
просування збору кукурудзи та попередні показники врожайності, що перевищують
минулорічні. Прогноз врожаю залишається на високому рівні близько 35 млн.т. 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

12.09.2019

3300-3800
4100-4250
155-157
(вер/жов)
137,2 (вер)

19.09.2019

3300-3700
4050-4200
157-159
(жов/лис)
146,1 (груд)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
12.09.2019
0 – (-100)
(-50) – (-50)
(+2) – (+2)
+8,9

На наступному тижні можливим є подальше просідання цін.

Соняшник
Як ми і очікували, ціни на ринку соняшника продовжили знижуватись. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод ціни просіли на 600-700 грн/т, ціни на
умовах FOB (порти Чорного моря) знизились на 5$/т вереснева поставка.
Соняшникова олія на експортному ринку втратила 2-12$/т поставка в вересні та 710$/т поставка в жовтні. Зростаючі об’єми пропозицій олійної з активним
просуванням збору вагомим чином грає на зниження ціни. Показники врожаю
продовжують випереджати минулорічні. Попит на ринку присутній, але з огляду на
зростаючі продажі конкуренції на ринку не відмічається.
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

12.09.2019

19.09.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.09.2019

8300-8600
8600-9000

(-600) – (-700)
(-700) –(-600)

325-335 (вер)
320-330 (вер)
Рівень цін на олію в Україні та в світі

(-5) – (-5)

8900-9300
9300-9600

725-732
(вер)

713-730 (вер)

(-12) – (-2)

705-720 (жов)

695-713 (жов)

(-10) – (-7)

Європа (FOB порти)

$/т

725-743 (жов)

745-755 (жов)

(+20) – (+12)

З огляду на просування збору, показники врожаю та збільшення продажів соняшника
очікується подальше просідання цін. Ринок соняшникової олії також не надасть
підтримку ринку соняшника.

Ріпак
За минулий період ціни на ринку не змінились. На експортному ринку +5$/т поставка
в вересні (табл.5). Підтримку цінам надає присутній попит як на внутрішньому ринку,
так і на зовнішньому.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

12.09.2019

19.09.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.09.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

10700-11600

10700-11600

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

грн./т
$/т

11600-12000

11600-12000

410-420 (вер)

415-425 (вер)

без змін
без змін
(+5) – (+5)

422,3 (лист)

424,75 (лист)

+2,45

$/т

На наступному тижні очікуємо коливання цін в межах існуючого рівня.

Соя
За минулий тиждень ціни на ринку сої знизились. Так, на умовах поставки EXWелеватор та СРТ-завод ціни просіли на 300 грн/т, на українському FOBі змін не
відбулось. Тиском на ціни виступає просування збору олійної в країни та коливання
курсу гривні. Попит на ринку високий, особливо з боку компаній орієнтованих на
експорт.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

12.09.2019

19.09.2019

+/- до нижньої
і верхньої межі
12.09.2019

Україна (EXW елеватор)

грн./т

8300-9100

8000-8800

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

грн./т
$/т

9100-9500
335-340
(жов)
315,7 (вер)

8800-9200

(-300) – (-300)
(-300) – (-300)

335-340 (жов)
328,3 (вер)

без змін
+12,6

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

На наступному тижні не виключається подальше зниження цін. Підтримуючим
чинником поки що виступає низький рівень врожайності та присутній попит.
* 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.

