18 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 18 січня 2017 року)

Пшениця
За минулий тиждень ціни на пшеницю продовжили зростати. Так,
продовольча пшениця зросла на 110-160 грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та
150-200 грн/т на СРТ-порт, фуражна пшениця зросла на 120 грн/т на умовах поставки
EXW-елеватор та 100-120 грн/т на СРТ-порт, на умовах FOB продоволка зросла на
1-2$/т, фуражна на 1$/т (табл.1).
Активний попит на українську пшеницю як з боку експортних так і внутрішньоорієнтовних компаній не дає просідати цінам, також помітну підтримку внутрішнім
цінам надає девальвуючи гривня.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

11.01. 2017

18.01. 2017

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
11.01. 2017

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
фуражна
Ф`ючерсний контракт СВОТ на
пшеницю м`яку червону озиму,
США

грн./т
грн./т

4600-4800
4250-4500

4710-4960
4370-4620

(+110) – (+160)
(+120) – (+120)

грн./т
грн./т

4850-5050
4600-4780

5000-5250
4700-4900

(+150)-(+200)
(+100) – (+120)

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

184-185
(січ/лют)
182-183
(січ/лют)
173-174
(січ/лют)

156,75 (бер)

159,2 (бер)

$/т
$/т
$/т

(+2) – (+ 1)
(+1) – 0
(+1) – 0

$/т
+2,45

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) ф’ючерсний контракт з поставкою березні
зріс на 2,45$/т в основному за рахунок експортних показників в США.
На наступному тижні очікується збереження сьогоднішньої тенденції. У разі
укріплення гривні ціни на пшеницю можуть стабілізуватись чи дещо просісти.

Ячмінь
На ринку ячменю і надалі відносно спокійно, торгівля майже не ведеться. Тим
не менш, за тиждень було зафіксовано зростання ціни на умовах EXW-елеватор +10
грн/т., що стало наслідком росту цін на суміжних ринках та нестабільної гривні.
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

11.01. 2017

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
11.01. 2017

18.01. 2017

3850-4100
4150-4400
163-165
(січ/лют)

3860-4110
4150-4400
163-165
(січ/лют)

(+10) – (+10)
без змін

…

…

…

без змін

Кукурудза
Не став виключенням і ринок кукурудзи. За тиждень на умовах поставки EXWелеватор ціни зросли на 60-110 грн/т, на СРТ-порт +150 грн/т, на українському FOB
+2$/т (табл.3). Основними чинниками зростання виступають існуючий попит,
обмеженість пропозицій та девальвуючи гривня.
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий ф’ючерс на кукурудзу зріс на
2,8$/т. На підтримку котируванням виступив січневий звіт МСГ США де знижено
прогнози світового виробництва кукурудзи та зниження американського долару.
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

11.01. 2017

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

18.01. 2017

4260-4560
4650-4850
170-172
(січ/лют)
143,8 (бер)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
11.01. 2017
(+60) – (+110)
(+150) – (+150)
(+2) –(+2)
+2,8

На наступному тижні очікується збереження цін в межах досягнутого рівня.

Соняшник
Як ми і передбачали, соняшникові ціни пішли в гору. Так, на умовах поставки
EXW-елеватор ціни зросли на 300-400 грн/т, на СРТ-завод на 200-300 грн/т, ціни на
умовах FOB прибавили 5$/т (табл.4). Факторами росту ціни стали пожвавлення
закупівель та слабка нацвалюта відносно долару. Слід зазначити, що біль шість
фермерів, навіть з огляду на зростання закупівельних цін, реалізовувати свій
соняшник не поспішають.
Українська соняшникова олія за тиждень змін не зазнала, а олія на
європейському ринку дещо втратила в ціні – 2 $/т поставка в лютому. Подаль ше
зниження цін європейського ринку олій стане буде тиснути і на українську олію.
Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі

Одиниці
виміру

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

грн./т
грн./т
$/т
$/т

9900-10400
10300-10900

10200-10800
10600-11100

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
11.01. 2017
(+300) – (+400)
(+300) – (+200)

385-395 (лют)

385-400 (лют)

0 – (+5)

380,4 (бер)

382,7 (бер)

+2,3

760-770
(лют/ бер)

760-770
(лют/ бер)

без змін

810-815
(січ/бер)

808-813 (лют)

(-2) – (-2)

11.01. 2017

18.01. 2017

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

Європа (FOB порти)

$/т

$/т

На наступному тижні ймовірним є поступово зростаючий тренд на ринку
соняшника.

Ріпак
Ринок ріпаку залишається малоактивним. Тижневий ріст внутрішніх цін на 100
грн/т на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порт зумовлений головним чином
слабкою гривнею та суміжними ринками. На наступному тижні істотних змін не
очікується, ціни залишатимуться декларативними.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

11500-11700

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
11.01. 2017
(+100) – (+100)

11900-12200

12000-12300

(+100) – (+100)

425-435 (січ)

425-435 (лют)

без змін

414,5 (лют)

418,75 (лют)

+4,25

11.01. 2017

Україна (E XW елеватор)

грн./т

11400-11600

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

грн./т
$/т
EUR/ т

18.01. 2017

Соя
Відповідно до наших очікувань український ринок за тиждень зростав. Так, на
400 грн/т збіль шились ціни на умовах поставки EXW-елеватор та на 200-300 грн/т на
умовах СРТ-завод, на українському FOB змін не відбулось (табл.6). Власне як на
інших ринках, ціни зросли під впливом збіль шеного попиту при доволі стриманих
пропозиціях олійної та нестабільного валютного ринку.
На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) березневий соєвий ф’ючерс зріс на 23,4$/т.
Ріст котирувань викликаний останнім звітом МСГ США, де був знижений прогноз
світового виробництва сої та її кінцевих залишків. Іншим фактором росту цін є
коливання долару.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі
Умови поставки
Україна (E XW елеватор)

Одиниці
виміру
грн./т

11.01. 2017
10400-10900

18.01. 2017
10800-11300

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом
на 11.01.2017
(+400) – (+400)

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

грн./т
$/т
$/т

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

11100-11600

(+200) – (+300)

380-385 (лют)
392,8 (бер)

без змін
+23,4

На наступному тижні ціни знаходитимуться переважно в межах досягнутого
рівня. Зниження цін не прогнозується.
* 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.

