
13 грудня 2013 р. в Аграрному союзі України відбулось чергове засідання незалежної 
Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку за участю 
представників Аграрного союзу України,  СОК «Козацький зерновий союз», проекту 
«Торговий радник», Українського клубу аграрного бізнесу, аналітичного 
центру «УкрАгроКонсалт»,  незалежних експертів та за підтримки проекту USAID-
Агроінвест. За результатами засідання надаємо: 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 

ЦІНОВОЇ СИТУАЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ* 

 

(Інформація подається станом на 13 грудня 2013 року) 

  

Пшениця.  На продовольчу пшеницю ціни продовжилася тенденція до 
підвищення, яке триває вже з минулого тижня. За поточний тиждень, ціни зросли ще 
на 30-50 грн/тонну на умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-порти. На думку 
експертів, зростання цін спричинено притримуванням пропозиції з боку 
товаровиробників в очікуванні на вищий рівень цін і, одночасно, активізацією попиту з 
боку борошномельної та хлібопекарської галузей, експортерів, які намагаються 
створити достатній резерв сировини в передсвятковий період. 

Також, суттєво підвищилися (на 3-8 $/тонну ціни) на зерно доставлене в 
порт. Цьому сприяли й погодні умови, які викликали стурбованість через підвищення 
ризиків доставки продукції в порт. 

 

Таблиця 1. Рівень цін на пшеницю в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі ціни 

станом 

на04.12.2013 

Україна (EXW елеватор)         

2 клас грн./т 1730-1850 1780-1900 (+50) – (+50) 

3 клас грн./т 1620-1750 1650-1790 (+30) – (+40) 

фуражна грн./т 1500-1650 1550-1650 (+50) – (0) 

Україна  (СРТ порти Чорного моря) 
 

   

2 клас грн./т 1960-2000 1990-2015 (+30) – (+15) 

3 клас грн./т 1870-1910 1900-1950 (+30) – (+40) 

фуражна грн./т 1800-1830 1800-1830 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного моря) 
 

   



2 клас $/т 290-292 295-300 (+5) – (+8) 

фуражна $/т 255-260 258-263 (+3) – (+3) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ на 

чорноморську пшеницю (BSW), порти 

Чорного моря (березень) 
$/т 303,9 303,9 без змін 

Ф`ючерсний контракт СВОТ 

на  пшеницю м`яку червону 

озиму,  США (березень) 
$/т 245,5 239,0 -6,5 

 

Разом з тим, світовий ринок має протилежні українському ринку тенденції. 
Біржові котирування на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) на американську пшеницю 
зменшилися на 6,5 $/тонну після виходу чергового звіту МСГ США (USDA), який 
виявився «медвежим» для ринку, оскільки підвищено прогнози світового 
виробництва та запасів пшениці. 

Очікується, що найближчим часом в Україні ціни залишатимуться на 
досягнутому рівні завдяки попиту з боку як експортерів, так і переробників. Але, з 
наближенням до свят, відбуватиметься стихання торговельної активності і можливе 
зниження цін. 

 

Ячмінь. На поточному тижні, ціни на ячмінь зросли ще на 30-50 грн/тонну 
на умовах поставки EXW (табл. 2). Оскільки експортні продажі ячменю залишаються 
малоактивними, вже другий тиждень поспіль не вдається зафіксувати цін на умовах 
поставки FOB, залишаються незмінними ціни на умовах поставки CPT-порт. 

Таблиця 2. Рівень цін на ячмінь фуражний в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої і 

верхньої межі ціни 

станом на04.12.2013 

Україна (EXW елеватор) грн./т 1550-1630 1580-1680 (+30) – (+50) 

Україна (СРТ порти Чорного 
моря) 

грн./т 1680-1780 1680-1780 без змін 

Україна (FOB порти Чорного 
моря) 

$/т н/д н/д - 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ на 

ячмінь, Угорщина (березень) 
$/т 218,4 225,7 +7,3 

 

Експортери не проявляють активності у закупівлях, у зв’язку із відсутністю 
попиту на культуру на зовнішньому ринку, комбікормові заводи закуповують невеликі 
партії продукції. Великі партії «очікують» більш відчутного підвищення закупівельних 
цін і будуть реалізовані, швидше за все, вже на початку 2014 року. 

 



 

Кукурудза.  За поточний тиждень ціни на кукурудзу не зазнали суттєвих змін 
на умовах поставки EXW-елеватор (табл. 3). Відчувається нестача пропозиції 
кукурудзи високої якості та обладнання для сушки зерна. Деякі виробники заявляють 
про готовність реалізувати крупні партії зернової за цінами біля 1300 грн/тонну на 
умовах поставки EXW. 

Експортоорієнтовані компанії підвищували ціни на 30 грн/тонну на умовах 
поставки CPT-порт та на 5 $/тонну на умовах поставки FOB. 

 

Таблиця 3. Рівень цін на кукурудзу в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої і 

верхньої межі ціни 

станом на04.12.2013 

Україна (EXW елеватор) грн./т 1100-1230 1120-1230 (+10) – (0) 

Україна (СРТ порти Чорного 
моря) 

грн./т 1390-1450 1420-1480 (+30) – (+30) 

Україна (FOB порти Чорного 
моря), 

$/т 203-206 208-211 (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США 
(березень) 

$/т 169,8 172,4 +2,6 

 

Котирування кукурудзи на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) підвищилися на 
2,6 $/тонну завдяки підвищувальним сигналам грудневого звіту МСГ США (USDA), 
який засвідчив зниження запасів кукурудзи в світі. Однак, на ціни тисне інформація 
про невизначеність перспектив китайського попиту на американську кукурудзу, а 
також прогнози щодо підвищення оцінок виробництва кукурудзи в США в січневому 
звіті USDA . 

Найближчим часом відсутні чинники для зниження ціни кукурудзи в Україні. За 
продукцію високої якості можливо отримати вищий рівень цін. Через логістичні 
труднощі, вищим попитом і відповідно привабливішою ціною користується продукція 
доставлена в порт. 

 

Соняшник.  Вже котрий тиждень поспіль ціни на насіння соняшнику зростають, 
зокрема за поточний тиждень, як ми й очікували, ціни зросли на 50-100 грн/тонну на 
умовах поставки EXW-елеватор та СРТ-завод. Ціни підвищилися завдяки високій 
якості пропонованого насіння, а також обмеженій його пропозиції. Значна частина 
виробників, в очікуванні підвищення закупівельних цін в наступному році, заклали 
свою продукцію на зберігання. 

Разом з тим, експортні ціни як на насіння, так і на олію соняшникову знизились, 
відтворивши тенденцію ринку пальмової олії. Таким чином, саме конкуренція серед 
переробників сприяє зростаючому тренду в динаміці внутрішньої ціни на насіння 
соняшнику. 



В портах Роттердаму ціни підвищилися на 3 $/тонну, повернувши собі 
втрачений на минулому тижні рівень. 

 

Таблиця 4. Рівень цін на соняшник в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі ціни 

станом на 04.12.2013 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3150-3450 3200-3450 (+50)– (0) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 3300-3500 3350-3600 (+50) – (+100) 

Україна  (FOB порти Чорного 
моря) 

$/т 465-475 460-465 (-5) – (-10) 

Ф`ючерсний контракт ВСЕ , 

Угорщина (грудень) 
$/т 433,3 449,6 +16,3 

Рівень цін на олію в Україні та в світі 

Україна  (FOB порти Чорного 
моря) 

$/т 890-905 880-895 (-10) – (-10) 

Нідерланди (FOB порти 
Роттердаму) 

$/т 987 990 +3 

 

Згідно з прогнозом МСГ США врожай соняшника в світі у 2013/14 МР складе 
42,4 млн.т., що на 6 млн.т. більше показників 2012/13 МР. 

На думку експертів, найближчим часом на українському ринку збережеться 
стабільна цінова ситуація, можливе навіть деяке зростання цін через дефіцит 
пропозиції олійної культури. До того ж, традиційно напередодні свят попит на 
сировину для олієекстракційних заводів зростає. 

 

Ріпак.  За поточний тиждень ціни на ріпак зросли на 50 грн/тонну на умовах 
поставки EXW-елеватор (табл. 5). Таке зростання, на думку експертів, не є тривалим, 
оскільки відсутні істотні чинники які могли б вплинути на ринок. Майже увесь 
український ріпак експортовано чи законтрактовано. До того ж, ціни на французькій 
біржі MATIF за тиждень впевнено знизились – на 11 EUR/т. 

 

Таблиця 5. Рівень цін на ріпак в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої  і верхньої 

межі ціни станом 

на 04.12.2013 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3550-3650 3600-3700 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ порти Чорного 
моря) 

грн./т 3750-3850 3750-3850 без змін 

Україна  (FOB порти Чорного $/т 500-505 495-510 (-5) – (+5) 



моря) 

Ф`ючерсний контракт MATIF, 

Франція (лютий) 
EUR/т 376,3 365,25 -11,05 

  

Найближчим часом, ми не вбачаємо причин для підвищення ціни на ріпак. 
Відсутність конкуренції попиту на ринку та світові тенденції можуть похитнути ціну в 
бік зниження.  

 

Соя. За поточний тиждень, як ми й очікували, внутрішні ціни на сою зросли на 
усіх базисах поставки (рис. 6). Зростаюча цінова тенденція зумовлена зменшенням 
кількості пропозиції сировини, особливо високої якості. У закупівельників виникали 
труднощі із закупівлею великих партій бобів. Більша частина пропозиції на ринку – 
продукт із підвищеним рівнем вологості (14-17%). 

На Чиказькій товарній біржі (СВОТ) за тиждень ціни зросли на 6,8 $/тонну. 
Головним чином, тільки високий експортний попит на американську сою продовжує 
підтримувати ціни. Адже, оцінки щодо світового виробництва сої підвищені. 
Зокрема, у грудневому звіті МСГ США прогноз виробництва сої в світі збільшено на 
1,4 млн.тонн, ніж в минулому прогнозі. Аналітичне агентство Informa Economics 
підвищило свої прогнози світового виробництва сої у 2013/14 МР з 288,5 млн.тонн до 
289,7 млн. тонн. 

 

Таблиця 6. Рівень цін на сою в Україні та в світі 

Умови поставки 
Одиниці 

виміру 
04.12.2013 11.12.2013 

+/- до нижньої  і 

верхньої межі ціни 

станом на 04.12.2013 

Україна (EXW елеватор) грн./т 3850-3950 3900-4000 (+50) – (+50) 

Україна  (СРТ завод) грн./т 4000-4150 4000-4200 0 – (+50) 

Україна  (FOB порти Чорного моря) $/т 495-500 500-505 (+5) – (+5) 

Ф`ючерсний контракт СВОТ, США 

(січень) 
$/т 484,9 491,7 +6,8 

 

Незважаючи на прогнози щодо рекордних обсягів світового виробництва, 
деякі експерти зазначають, що внутрішній ринок сої підтримають переробники, як це 
відбувалося в минулому маркетинговому сезоні. Начасі, сільськогосподарські 
виробники не поспішають з продажем продукції. 

Напередодні новорічних свят не очікується зниження ціни на сою. 

 



* 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. 

Інформаційний бюлетень транслюється на каналі РАДА в програмі "Сільський час" щонеділі о 
08.30 та повторюється щовівторка о 15.30 (перед вечірнім засіданням Верховної Ради України). 

 


