11 січня 2017 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 11 січня 2017 року)

Пшениця
За досліджуваний період на ринку української пшениці ціни підтягнулись. Так,
продовольча пшениця зросла на 100-150 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та
50 грн/т на СРТ-порт, фуражна пшениця в середньому зросла на 50 грн/т, на умовах
FOB ціни просіли як на продовольчу так і на фуражну пшеницю – в середньому -1$/т
(табл.1). Слід зазначити, що цінові зміни почались лише з початку цього тижня, до
того ринок був слабоактивним у зв’язку зі святковими днями.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

21.12. 2016

11.01. 2017

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
21.12. 2016

Україна (E XW елеватор)
2 клас
фуражна
Україна (СР Т порти Чорного моря)
2 клас
фуражна
Україна (FOB порти Чорного моря)
2 клас
3 клас
фураж на
Ф`ючерсний контракт СВОТ на
пшеницю м`яку червону озиму,
США

грн./т
грн./т

4450-4700
4200-4450

4600-4800
4250-4500

(+150) – (+100)
(+50) – (+50)

грн./т
грн./т

4800-5000
4550-4750

4850-5050
4600-4780

(+50) - (+50)
(+50) – (+30)

183-185
(груд/січ)
183-185
(січ/лют)
173-175
(січ/лют)

182-184
(січ/лют)
181-183
(січ/лют)
172-174
(січ/лют)

148,15 (бер)

156,75 (бер)

$/т
$/т
$/т

(-1) – (-1)
(-2) – (-2)
(-1) – (-1)

$/т
+8,6

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт з поставкою березні
зріс на 8,6 $/т. Зростання котирувань відбулось головною мірою за рахунок
повідомлень щодо погіршення стану посівів американської пшениці.
На наступному тижні очікується пожвавлення торгівельної активності.

Ячмінь

Ринок ячменю поки що залишається пасивним. Ціни переважно несуть
декларативний характер. За минулий період, на 150 грн/т зросли ціни на умовах
EXW-елеватор та на 50-100 грн/т на СРТ-порт. Вірогідно ріст цін супроводжувався
ростом цін на ринку пшениці.
Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі

Умови поставки
Україна (E XW елеватор)
Україна (СР Т порти Чорного моря)
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт ВСЕ на
ячмінь, Угорщина

Одиниці
виміру
грн./т
грн./т
$/т
$/т

21.12. 2016

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
21.12. 2016

11.01. 2017

3700-3950
4100-4300
163-165
(січ/лют)

3850-4100
4150-4400
163-165
(січ/лют)

(+150) – (+150)
(+50) – (+100)

…

…

…

без змін

Кукурудза
Ринок кукурудзи у зв’язку з новорічними святами тривалий час був доволі
пасивним. Активізація на ринку розпочалась з початку цього робочого тижня, в
наслідок чого і відбулось зростання цін. Так, на 50 грн/т зросла кукурудза на умовах
поставки EXW-елеватор та на 100-20 грн/т на СРТ-порт, на українському FOB +1$/т
(табл.3).
Вартість біржового контракту на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі (СВОТ)
збіль шилась на 2,1$/т. Підтримку котируванням надав експортні показники кукурудзи
та суміжні ринки.
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі

Умови поставки

Одиниці
виміру

Україна (E XW елеватор)
Україна (СР Т порти Чорного моря)

грн./т
грн./т

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

$/т
$/т

21.12. 2016

4150-4400
4400-4680
167-170
(груд/січ)
137,9 (бер)

11.01. 2017

4200-4450
4500-4700
168-170
(січ/лют)
141 (бер)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
21.12. 2016
(+50) – (+50)
(+100) – (+20)
(+1) – 0
+2,1

На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня,
також не виключається зростання цін за рахунок попиту.

Соняшник
За досліджуваний період ціни на ринку соняшника зазнали зниження. В
середньому внутрішні ціни просіли на 200 грн/, ціни на умовах FOB знизились на
5$/т. Зниження закупівельних цін є наслідком зниження попиту впродовж новорічноріздвяних свят, про що ми зазначали в минулих звітах. Також тиск на соняшникові
ціни чинить ринок олії, яка за минулі тижні під впливом світових тенденцій втратила
10-15$/т на умовах поставки FOB порти Чорного моря.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

21.12. 2016

11.01. 2017

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
21.12. 2016

Україна (E XW елеватор)
Україна (СР Т завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)
Ф`ючерсний контракт ВСЕ ,
Угорщина

грн./т
грн./т
$/т
$/т

10100-10500
10500-11100

9900-10400
10300-10900

(-200) – (-100)
(-200) – (-200)

390-395 (січ)

385-395 (лют)

(-5) – 0

377,2 (бер)

380,4 (бер)

+3,2

775-780
(січ/бер)

760-770
(лют/ бер)

(-15) – (-10)

830-835
(січ/бер)

810-815
(січ/бер)

(-20) – (-15)

Рівень цін на олію в Україні та в світі
Україна (FOB порти Чорного моря)

Європа (FOB порти)

$/т

$/т

Сподіваємось з наступного
закупівельні ціни змінять свій напрям.

тижня

ринок

соняшника

активізується

і

Ріпак
Ринок ріпаку залишається малоактивним. На наступному тижні істотних змін не
очікується, ціни залишатимуться декларативними.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі

Україна (E XW елеватор)

грн./т

11400-11600

11400-11600

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
21.12. 2016
без змін

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

грн./т
$/т

11900-12200
…

11900-12200
425-435 (січ)

без змін
…

EUR/ т

413,5 (лют)

414,5 (лют)

+1

Умови поставки

Одиниці
виміру

21.12. 2016

11.01. 2017

Соя
Український ринок сої останні тижні також залишався спокійним, активність на
ринку розпочалась з початку цього тижня зафіксувавши ріст соєвих цін +100 грн/т
(верхня цінова межа) на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод, на
українському FOB змін не відбулось (табл.6).
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) соєвий ф’ючерс залишився майже
незмінним, +0,1$/т.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

21.12. 2016

11.01. 2017

Україна (E XW елеватор)

грн./т

10400-10800

10400-10900

Україна (СР Т завод)
Україна (FOB порти Чорного моря)

грн./т
$/т

10900-11200

10900-11300
380-385
(лют/ бер)
369,4 (січ)

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

380-385 (січ)
369,3 (січ)

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом
на 21.12.2016
0 – (+100)
0 – (+100)
без змін
+0,1

На наступному тижні очікується збіль шення попиту. Фермери скоріше за все
поки що будуть утримуватись від продажів сподіваючись на ріст 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.

