30 серпня 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 30 серпня 2017 року)

Пшениця
За досліджуваний період на пшеничному ринку ціни продовжили знижуватись.
Так, на умовах поставки EXW-елеватор на 150-200 грн/т просіли ціни на продовольчу
та фуражну пшеницю, на умовах СРТ-порт 150 грн/т втратила пшениця 2 класу та
200 грн/т фуражна, на умовах поставки FOB-порти Чорного моря на 12-13$/т
знизилась ціна на 2 клас, на 3 клас мінус 4-5$/т, на фуражну мінус 3$/т (табл.1).
В країні завершився збір пшениці, і за даними профільного міністерства зібрано 26,5
млн.т. з середньою врожайністю 4,17 т/га. Зниження закупівельних цін пояснюється
триваючим ростом пропозицій зернової на ринку та світовими тенденціями,
переважно під тиском пропозицій з країн Причорномор’я. Укріплення національної
валюти також додає певного тиску на внутрішні ціни.
Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі
Одиниці
виміру

Умови поставки

16.08.2017

30.08.2017

+/- до нижньої і
верхньої межі
ціни станом на
16.08.2017

Україна (EXW елеватор)
2 клас
фуражна
Україна (СРТ порти Чорного моря)
2 клас
фуражна
Україна (FOB порти Чорного моря)
2 клас

грн./т
грн./т

4850-5050
4200-4450

4650-4900
4000-4250

(-200) – (-150)
(-200) – (-200)

грн./т
грн./т

5100-5300
4500-4700

4950-5250
4300-4500

(-150) – (-150)
(-200) – (-200)

$/т

193-195
(сер/вер)

180-183
(вер/жов)

(-13) – (-12)

$/т

174-178
(сер/вер)

170-173
(вер/жов)

(-4) – (-5)

164-167
(сер/вер)

161-164
(вер/жов)

(-3) – (-3)

3 клас

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

$/т
147,9 (вер)

На наступному тижні не виключається подальше зниження закупівельних цін
чи їх стабілізація.

Ячмінь
За минулі два тижні ціни на ячмінь знизились. Так, на умовах поставки EXWелеватор ціни просіли 100грн/т, на СРТ-порт мінус 50-100 грн/т, експортні ціни
втратили 2-3$/т (табл.2). Основними чинниками зниження цін виступили збільшення
пропозицій на ринку та суміжний пшеничний ринок. Також певного тиску на ціни
чинило укріплення грині. Станом на 28 серпня в країні зібрано 8,6 млн.т ячменю,
середня врожайність 34,3 ц/га. Збір ячменю в країні завершено.
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

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на
ячмінь, Угорщина

На наступному
знижувальні тенденції.

16.08.2017

4450-4650
4750-5000
177-180
(сер/вер)

4350-4550
4700-4900
175-177
(сер/вер)

(-100) – (-100)
(-50) – (-100)

…

131,2 (вер)

…

$/т

тижні

на

30.08.2017

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
16.08.2017

ринку ячменю

(-2) – (-3)

переважатимуть, по-більшості,

Кукурудза
За досліджуваний період ціни на кукурудзу просіли. Так, на умовах поставки
СРТ-порт кукурудза втратила 300-350 грн/т, на СРТ-порт 200-250 грн/т, на
експортному ринку ціни просіли на 9$/т (табл.3). Зниження цін пов’язано зі світовими
тенденціями та суміжними зерновими ринками. За даними профільного міністерства
в Україні стартував збір кукурудзи.
Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі
Умови поставки

Одиниці
виміру

Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного моря)

грн./т
грн./т

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

$/т
$/т

16.08.2017

4300-4500
4550-4700
169-172
(вер/жов)

30.08.2017

3950-4200
4300-4500
160-163
(вер/жов)
131,2 (вер)

+/- до нижньої
і верхньої
межі ціни
станом на
16.08.2017
(-350) – (-300)
(-250) – (-200)
(-9) – (-9)

На наступному тижні очікується збереження знижувальних тенденцій на ринку
кукурудзи.

Соняшник
За досліджуваний період ціни на ринку соняшника зазнали зниження. Так, на
умовах поставки EXW-елеватор ціни просіли на 500-600 грн/т, на СРТ-завод на 500700 грн/т (табл.4). Торгівля наразі малоактивна, переробники в очікуванні нового
врожаю, тим паче що повідомляється про старт збору олійної в окремих регіонах.
Тому ціни сьогодні по-більшості носять декларативний характер.
На ринку соняшникової олії ціни зростали за підтримки попиту з боку
імпортерів, +10$/т на умовах поставки FOB (порти Чорного моря), на европейському
ринку +2$/т.

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)
Ф`ючерсний контракт ВСЕ ,
Угорщина

грн./т
грн./т
$/т

16.08.2017

30.08.2017

10200-10500
10500-11000
365-375
(вер/жов)

9600-10000
10000-10300
365-375
(вер/жов)

$/т

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
16.08.2017
(-600) – (-500)
(-500) – (-700)
без змін

368,10 (жов)

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

Європа (FOB порти)

$/т

$/т

760-770
(сер/вер)

770-780
(вер/жов)

(+10) – (+10)

793-803 (вер)

795-805 (вер)

(+2) – (+2)

На наступному тижні ймовірно що ціни збережуться на досягнутому рівні, але
з просуванням збору соняшника сподіваємось на зміну сьогоднішньої тенденції.

Ріпак
За минулі два тижні ціни на ріпаковому ринку не змінились. Зазнали росту
лише експортні ціни +5$/т (табл.5). Попит на ріпак залишається на високому рівні,
також відмічається рост пропозицій. Збір ріпаку завершено, намолот становить 2,1
млн.т. з середньою врожайністю 27,6 ц/га.
Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі

Україна (EXW елеватор)

грн./т

12000-12400

12000-12400

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом на
16.08.2017
без змін

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

грн./т
$/т

12400-12700

12400-12700

без змін

425-435 (вер)

430-440 (вер)

(+5) – (+5)

Умови поставки

Одиниці
виміру

16.08.2017

EUR/т

30.08.2017

369,25 (лист)

На наступному тижні ціни на ринку ріпаку знаходитимуться в межах досягнутого
рівня.

Соя
На рику сої також спостерігалось зниження закупівельних цін. Так, на 200-500
грн/т просіли ціни на умовах EXW-елеватор, на СРТ-завод мінус 200-400 грн/т, на
умовах FOB (порти Чорного моря) - 10$/т (табл.6). Торгівельна активність
залишається на низькому рівні, переважна більшість закупівельних компаній
зосереджена на новому врожаю. Істотного тиску на ціни чинили тенденції світового
ринку.
Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі

Україна (EXW елеватор)

грн./т

10400-10700

9900-10500

+/- до нижньої
і верхньої межі
ціни станом
на 16.08.2017
(-500) – (-200)

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

грн./т
$/т

10700-11100

10500-10700

(-200) – (-400)

375-380 (вер)

365-370 (вер)

(-10) – (-10)

Умови поставки

Одиниці
виміру

16.08.2017

30.08.2017

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США

$/т

341,9 (сер)

На наступному тижні очікується стабілізація цін на ринку, але не виключається їхнє
зниження під впливом світового ринку сої.
* 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.

