Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

Інформаційно-аналітичне видання

(За період з 20 по 24 грудня 2021 року)

Виходить за інформаційної
підтримки Міністерства аграрної
політики та продовольства України
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 8243 від 18.12.2003 р.
ЗАСНОВНИКИ:

№51 (882) 2021 р.
У НОМЕРІ:
Ситуація на аграрному ринку України
Стор. 2-3

Товарна біржа
“Київська агропромислова біржа”

Довідкова інформація
Стор. 3-9

Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Світові ринки
Стор. 9-12

Головний редактор
Руслан Трухан
Літературний редактор
Наталія Прокіпчук
Коректор
Тетяна Іваненко
Дизайн та верстка
Ірина Ковальчук
РЕДАКЦІЙНА РАДА
Павло Гайдуцький
Академік УААН

Інформа́ція
Стор. 12
Розцінки на рекламу в друкованому виданні:
Блок

Розмір, мм

Розцінки в грн.

Сторінка

190х130

1200

1/2 сторінки

95х130

650

1/4 сторінки

47х130

500

Юрій Лупенко
Академік НААН
Володимир Дем‘янчук
Віце-президент
Асоціації “Союз бірж України”
Сергій Шимко
Генеральний директор
Товарної біржі
«Київська агропромислова біржа»

-на 75% (сторінки
обкладинки)

-на 100% (1-ша
сторінка
обкладинки)
*Ціни вказано з урахуванням ПДВ та податком на рекламу

1/8 сторінки

47х65

350

Серед послуг, які надає "Біржовий вісник" є можливість передплати
видання та можливість замовлення одного з номерів, які вже були
видані в електронному вигляді (один адресат) з нашого архіву, вартість
данної послуги платна.

Геннадій Новіков
Голова Аграрного союзу України
Борис Беренштейн
Президент Товарної біржі
«Київська агропромислова біржа»

Вартість реклами
в кольорі вище:

Адреса редакції:
Місце знаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
(Червоноармійська), буд. 5, корпус, 6Б, 5-й поверх.

Тел/факс: +38 044 230-96-95; 230-95-49; 234-15-76

E-mail: info@agrostock.kiev.ua
Вісник видається один раз на тиждень щоп’ятниці.
Забороняється повне або часткове відтворення даного видання без попередньої згоди видавця. При цитуванні
посилання на видання обов‘язкове.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.
Відповідальність за достовірність опублікованої в журналі інформації несуть автори та рекламодавці.

www.visnik.kiev.ua

1

Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

Ситуація на аграрному ринку України та в світі, станом на 24 грудня 2021
року

Умови поставки

Одиниці виміру

РІВЕНЬ ЦІН НА ПШЕНИЦЮ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021

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

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного
моря)
Україна (FOB порти Чорного
моря)

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного
моря)
Україна (FOB порти Чорного
моря)
Ф`ючерсний контракт СВОТ,
США

грн./т
грн./т

8400-9300
7700-8700

8400-9300
7700-8700

без змін
без змін

грн./т
грн./т

9700-10200
9050-9550

9400-9900
8800-9400

(-300) – (-300)
(-250) – (-150)

334-339
(лист/груд)
329-334
(лист/груд)
310-315
(лист/груд)

329-334
(груд/січ)
327-332
(груд/січ)
307-312
(груд/січ)

286 (груд)

283 (бер)

$/т
$/т
$/т
$/т

(-5) – (-5)
(-2) – (-2)
(-3) – (-3)
-3

РІВЕНЬ ЦІН НА ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
Одиниці виміру
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021
грн./т
6500-7500
6600-7500
(+100) – 0
грн./т

7900-8350

7800-8300

(-100) – (-50)

$/т

300-305(груд/січ)

290-295(груд/січ)

(-10) – (-10)

Одиниці виміру

грн./т

РІВЕНЬ ЦІН НА КУКУРУДЗУ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021
6400-7400
6400-7400
без змін

грн./т

7900-8350

7600-7900

(-300) – (-450)

$/т

272-277(груд/січ)

270-275(груд/січ)

(-2) – (-2)

$/т

225,2 (груд)

232,7 (бер)

+7,5
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Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ завод)
Україна (FOB порти Чорного
моря)

Умови поставки
Україна (EXW елеватор)
Україна (СРТ порти Чорного
моря)
Україна (FOB порти Чорного
моря)
Ф`ючерсний контракт MATIF,
Франція

Умови поставки

Одиниці виміру

грн./т
грн./т
$/т

РІВЕНЬ ЦІН НА СОНЯШНИК В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021
19000-20000
17500-18500
(-1500) – (-1500)
20000-21500
18500-19500
(-1500) – (-2000)

645-655 (груд)

635-645 (груд)

(-10) – (-10)

грн./т

РІВЕНЬ ЦІН НА РІПАК В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021
18500-19000
18000-18500
(-500) – (-500)

грн./т

19000-19500

18500-19000

(-500) – (-500)

$/т

740-750 (груд)

770-780 (груд)

(+30) – (+30)

$/т

662,5 (лют)

722,5 (лют)

+60

Одиниці виміру

Одиниці виміру

РІВЕНЬ ЦІН НА СОЮ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ
+/- до нижньої і
верхньої межі
20.12.2021
24.12.2021
ціни станом на
20.12.2021

Україна (EXW елеватор)

грн./т

15500-16000

16000-16500

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

грн./т

16000-16500

16500-17000

(+500) – (+500)
(+500) – (+500)

530-540(груд)

без змін

$/т

530-540(груд)
451,3 (січ)

$/т

469,3 (січ)

+18

* Інформація, надана експертами незалежної Експертної ради з питань цінової ситуації на аграрному ринку і слугує
орієнтиром для прийняття самостійних рішень керівниками підприємств.
Джерело: За матеріалами “Аналітичного центру АСУ”

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Динаміка внутрішнього ринку (станом на 24 грудня 2021 року)
Ключові фактори впливу:
•
Упродовж першої декади грудня повільна вегетація на посівах озимини в Україні фіксувалася у
південних та місцями центральних областях, на решті території країни активні ростові процеси
припинилися. Загрозливих явищ для сходів не спостерігалося;
•
За даними Держмитслужби, на 17 грудня з України від початку 2021/22 МР експортовано 29,2 млн
тонн зернових і зернобобових культур, що на 5,3 млн більше ніж на аналогічну дату минулого сезону.
Поставки пшениці склали 15,3 млн тонн (+ 3,1 млн тонн), ячменю – 5,1 млн тонн (+ 1,4 млн тонн), жита –
3
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86,5 тис. тонн (+ 84,8 тис. тонн), кукурудзи – 8,4 млн тонн (+ 0,9 млн тонн). Крім того, за кордон поставлено
57,4 тис. тонн борошна зернових культур (у т. ч. 56,6 тис. тонн пшеничного), що на 16,8 тис. менше
відповідного показника попереднього сезону;
•
За інформацією Мінсільгоспу РФ, мито на експортні поставки російського зерна з 22 грудня
зростуть: на пшеницю - з попередніх 91 до 94 $/тонна, на ячмінь – з 78,7 до 84,8 $/тонна, кукурудзи – з 54,4
до 55 $/тонна. Встановлені мита діятимуть до 28 грудня включно;
•
Урядова комісія РФ підтримала пропозицію Мінсільгоспу щодо встановлення квоти на експорт
зерна з Росії в період 15 лютого - 30 червня 2022 року в обсязі 11 млн тонн, у тому числі 8 млн тонн пшениці
та 3 млн тонн жита, ячменю та кукурудзи. Раніше обсяг квоти пропонувався у розмірі 12 млн тонн;
•
Уряд Аргентини запровадив обмеження на експорт кукурудзи та пшениці у 2021/22 МР обсягом 41,6
млн тонн та 12,5 млн тонн відповідно з метою запобігання дефіциту та придушення зростання цін на
продукти харчування в країні;
•
Країни ЄС з початку 2021/22 МР на 12 грудня експортували 13,7 млн тонн пшениці, що на 1,2 млн
більше, ніж за аналогічний період минулого сезону, тоді як імпорт зернової скоротився на 0,6 млн – до 2 млн
тонн. Експорт ячменю за вказаний період становив 4,4 млн тонн, кукурудзи – 2,6 млн тонн, а імпорт
зазначених культур – 410 тис. тонн та 5,9 млн тонн відповідно;
•
Експерти Coceral опублікували перший прогноз урожаю ключових зернових культур у країнах ЄС та
Великобританії у 2022 році. Загальний обсяг виробництва очікується на рівні 304,5 млн тонн порівняно із
307,6 млн. тонн зібраними у 2021 році;
•
Державна алжирська агенція ОАІС на тендері 14 грудня придбала 660 тис. тонн борошномельної
пшениці з поставкою у січні – лютому за ціною 372-376 $/тонна C&F. Основні обсяги будуть поставлені з
Аргентини та чорноморських країн, і лише незначна партія -з Франції;
•
Зернова агенція Туреччини (ТМО) оголосила на 21 грудня міжнародний тендер із закупівлі 320 тис.
тонн борошномельної пшениці довільного походження з постачанням 1-28 лютого 2022 року.
Ринок зерна та продуктів переробки:
Минулого тижня на внутрішньому ринку пшениці прискорилося падіння цін, яке спостерігалось від початку
поточного місяця. Також вчергове знизилися ціни на кукурудзу. Понижувального тренду цього разу не уникнув і
ячмінь. Так, за даними моніторингу, середні ціни пшениці як продовольчих класів, так і фуражу на первинних
елеваторах і в портах в середині грудня знизилися в середньому на 250 грн./тонна, і це найбільше тижневе
падіння ціни у поточному сезоні. Здешевлення спричинене скороченням попиту імпортерів як через свята, так і
через високі ціни на зернову, які наприкінці листопада в Чорноморському регіоні досягли максимуму і
озвучувалися вище, ніж на американське і навіть європейське (зокрема, французьке) зерно.
Зазначимо, що основний регіональний імпортер пшениці – Туреччина практично припинила закупівлі через
рекордну девальвацію своєї національної валюти, яка лише за минулий тиждень подешевшала відносно долара
вдвічі. Однак ціни пропозиції української пшениці на базисі FOB/Чорноморські порти й далі залишаються доволі
високими, а на фуражну зернову за останній тиждень навіть зросли в середньому на 3 $/тонна. На фоні зниження
гривневої ціни виробники різко скоротили пропозицію зернової, однак і у експортерів наразі нема потреби у
великих обсягах закупівлі.
Внутрішні ціни на кукурудзу минулого тижня також знизилися: на базисах EXW і СРТ-порт зернова
втратила в середньому 100 грн. на тонні. Здешевлення обумовлювала велика кількість пропозицій кукурудзи від
виробників. Ячмінь, хоча й утримався в ціні на елеваторах, в портах за минулий тиждень також подешевшав в
середньому на 100 грн./тонна.
Внутрішні переробники минулого тижня також знизили ціни попиту на всі основні зернові культури на 50100 грн./тонна. При цьому ціни пропозиції продуктів переробки пшениці – борошна і висівок – поки що
тримаються на попередніх рівнях.
Динаміка ринку нішевих зернових культур:
Внутрішній ринок нішевого зерна минулого тижня на відміну від ринку основних зернових культур
залишився практично стабільним на фоні як обмеженої пропозиції, так і попиту.
4
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За даними моніторингу, єдиної зміни зазнали лише ціни на горох у портах – вони за тиждень скоротилися в
середньому на 150 грн./тонна. Це пов’язано насамперед зі зниженням поточного попиту імпортерів на
зернобобову напередодні новорічних свят.
Загалом у липні-листопаді 2021/22 МР Україна поставила на експорт понад 270 тис. тонн гороху, що вже
близько до того граничного обсягу, який може бути вивезений з країни у поточному сезоні. Втім, за умови
високих цін попиту на експортному напрямку, у другій половині сезону зовнішня торгівля українським горохом
ще може активізуватися.
•

•
•
•

Ключові фактори впливу:
Державне агентство Єгипту із закупівлі продовольства GASC минулого тижня за результатами
тендера закупило 39 тис. тонн соняшникової олії за ціною 1390$/т CIF, а також 30 тис. тонн соєвої
олії від зовнішніх постачальників (за ціною 1354$/т CIF) та 37 тис. тонн соєвої олії від внутрішніх
постачальників (за ціною 1342$/т CIF);
За даними експертів Oil World, Індонезія у жовтні 2021 року збільшила експорт пальмової олії до
2,58 млн тонн порівняно з 2,3 млн, у жовтні 2020 року. Основні обсяги були експортовані до Китаю,
ЄС, Пакистану та Індії;
Згідно з оновленими оцінками аналітиків OilWorld, світовий експорт соєвих бобів почав
відновлюватися, але сукупний обсяг поставок у вересні-листопаді 2021 року все ще був на 3,6 млн
тонн нижче, ніж за аналогічний період минулого року (39 млн тонн проти 42,4 млн);
Асоціація переробників олійних культур Бразилії Abiove підвищила прогноз виробництва сої в
країні в 2021/22 МР на 0,7 млн тонн порівняно з показником, що озвучується раніше, - до рекордних
144,8 млн тонн, що на 6,5 млн перевищить зібраний роком раніше врожай олійної.

Ринок олійних та продуктів переробки:
За даними нашого цінового моніторингу, протягом звітного періоду на внутрішніх ринках ключових олійних
та продуктів їх переробки фіксувались різноспрямовані цінові коригування.
У соняшниковому сегменті протягом звітного тижня ціни суттєво просіли. На базисі EXW насіння
соняшнику торгувалося в межах 18000-18400 грн/т (-5,2%), на умовах СРТ-завод, в той же час, ‒ 18200- 18600
грн/т (-5,2%). Ключовим драйвером такого руху є зниження цін на соняшникову олію. Навіть переробники, що
відчувають дефіцит сировини, наразі не поспішають купувати соняшник, враховуючи тренд на зниження цін олій.
Таким чином, в найближчий перспективі варто очікувати збереження негативної цінової тенденції в
соняшниковому сегменті. Соняшникова олія українського виробництва на базисі FOB в портах Чорного моря за
підсумком тижня торгуватися в діапазоні 1320-1340 $/т (-2,9%). Експортні ціни соняшникової олії українського
виробництва знизилися до мінімального рівня з початку поточного сезону, зважаючи на зниження зовнішнього
попиту на негативні цінові тенденції на суміжних ринках.
Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку минулого тижня продовжили повільно зростати, змінивши довгий
період стабільності або зниження цін. На базисі EXW соєві боби торгувалися в проміжку 15600-16000 грн/т
(+1,3%). На умовах СРТ-порт олійна зайняла ціновий діапазон 16400-16800 грн/т (+1,2%). Водночас, зважаючи на
скорочення зовнішнього попиту, найближчим часом напрямок цінового руху знову може змінитися.
В ріпаковому сегменті ціни попереднього тижня були переважно стабільними, утримуючи високі позиції як
на внутрішніх, так і на експортних базисах. Так, на умовах FOB коливалися в проміжку 765- 775 $/т. Варто
додати, що наразі вартість найближчих ф'ючерсних контрактів на ріпак на біржі Euronext щодня поновлює
історичний максимум.
Динаміка ринку нішевих олійних культур:
Згідно з останніми даними митної статистики, за 10 місяців 2021 року на експорт з України було
відвантажено 17,5 тис. тоонн насіння льону сумарною вартістю $11,3 млн. Ключовими імпортерами насіння
льону українського виробництва за даними станом на 31.10.2021 р. виступають Бельгія (22%), Польща (16%) та
Єгипет (10%).
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств.
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Ціни на овочеву продукцію «борщового набору» (грн за кг)
Ринок "Столичний"

Ринок "Шувар"

Ринок "Нежданный"

12,00
11,00
14,00
8,00
6,50

9,50
9,00
9,50
7,20
3,50

8,50
7,00
9,50
8,00
5,50

Капуста білокачанна
Цибуля ріпчаста
Буряк столовий
Морква
Картопля Белароса

Ціни на сільськогосподарську продукцію*

Пшениця, 2 клас

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

8550

Західний регіон

8250

Східний регіон

8200

Південний регіон

9600

Пшениця, 3 клас

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

8475

Західний регіон

8175

Східний регіон

8125

Південний регіон

9525

Пшениця, 6 клас

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

8400

Західний регіон

8100

Східний регіон

8050

Південний регіон

9450

Соняшник

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

18450

Західний регіон

18250

Східний регіон

18250

Південний регіон

18850

Ріпак

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

19450

Західний регіон

19050

Східний регіон

18550

Південний регіон

20350
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Ячмінь

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

7350

Західний регіон

7000

Східний регіон

6850

Південний регіон

8450

Кукурудза

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

7050

Західний регіон

6950

Східний регіон

6800

Південний регіон

8150

Соя

Ціна EXW за тонну

Центральний регіон

16850

Західний регіон

16150

Східний регіон

16250

Південний регіон

15750

Джерело: за матеріалами аналітичної служби ADAMA *

Середньозважені ціни трейдерів на основі даних з відкритих джерел станом на
24 грудня 2021 року
Товар
Пшениця 2 клас
Пшениця 3 клас
Пшениця 4 клас
Кукурудза
Нут
Овес
Соняшник

CPT*, грн./тонна
9400
9359
8790
7930
-

EXW*, грн./тонна
8645
8520
8000
6890
6100
18550

* Середні ціни розраховані на основі даних з відкритих джерел
Ціни наведені в таблицях носять декларативний характер
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств

Товар
Пшениця 2 клас
Пшениця 3 клас
Пшениця 4 клас
Ячмінь
Овес

Середні закупівельні ціни в Київській області *:
EXW*, грн./тонна
8640
8512
8000
7680
6100

* Середні ціни розраховані на основі даних з відкритих джерел
Ціни наведені в таблицях носять декларативний характер
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств
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Закупівельні ціни на зернові культури в Україні станом на 24 грудня 2021 року
CPT
термінал,
грн*

Назва культур

EXW
елеватори,
грн*
10500 ↑ 300
6890 ↑ 43
6100
8642
8521 ↑ 8
8004 ↑ 20

CPT
переробник,
грн*
7017
8500
-

FCA,
грн*

Висівки пшеничні
4000
Горох
9700
11000
Жито 1 клас
5500
Зелений горох
10000
Кукурудза
7933 ↑ 28
6399
Меляса бурякова
Нут
18000
Овес
Олія ріпакова
Олія соняшникова
28000
Просо
7417 ↑ 34
↑ 14
Пшениця 2 клас
9400
8375
Пшениця 3 клас
9357 ↑ 14
7838
Пшениця 4 клас
8790 ↓ 40
7675
Ріпак 1 кл до 35 мкм без
19000
ГМО
Ріпак 2 кл від 35 мкм без
ГМО
Соєва олія
37000
Соняшник
18556 ↓ 182
18220
18700 ↓ 100
Соняшник
20175
21400
високоолеїновий
Соя
15200
15698
15850
16600
Соя без ГМО
19425 ↑ 50
18926 ↑ 61
18200
Тритікале
6250
Ячмінь
8163
7686 ↑ 18
*Моніторинг цін по Україні здійснюється в гривнях. Ціни зазначаються з ПДВ.
*Ціни в доларах США (USD) перераховуються по курсу міжбанку України
Джерело: За матеріалами GrainTrade

CPT
термінал,
$*
212
257
312 ↓ 1
310 ↓ 2
293 ↓ 3

FOB,
$*

DAF,
$*

260
321
321 ↓ 4
-

315
250 ↓ 10
-

680

-

705

-

-

705

-

600

-

-

-

-

500
630
-

-

615
623 ↑ 2
-

Портові ціни станом на 24 грудня 2021 року
Порти

Пшениця 2
клас

Пшениця 3
клас

Пшениця

Кукурудза

Ячмінь

Просо
червоне

Соняшник

Ріпак

Соя

Николаевский
КХП – зерновой
терминал

9 450 грн

9 400 грн

8 900 грн

7 800 грн

-

-

-

-

15 400
грн

Одесский зерновой
терминал (ОЗТ)

9 550 грн

9 550 грн

8 800 грн

8 150 грн

-

-

-

19
000
грн

-

9 900 грн

9 850 грн

9 250 грн

8 100 грн

8 300
грн

-

-

-

19 400
грн

-

-

-

-

-

8 310
грн

-

-

-

9 750 грн

9 700 грн

9 000 грн

7 800 грн

-

-

9 750 грн

9 700 грн

9 000 грн

7 950 грн

8 150
грн
8 150
грн

-

-

ТИС зерновой
терминал
Гринлайн
Трансшипмент
Николаевский
МТП
Бориваж –
зерновой терминал

8

-

18 500
грн
18 500
грн
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Филия
Зеленодольская
Николаевский
терминал Нибулон

9 030 грн

8 980 грн

8 380 грн

7 630 грн

7 930
грн

-

-

-

-

9 250 грн

9 200 грн

8 600 грн

7 850 грн

8 150
грн

-

-

-

-

Николаевский
портовый элеватор

9 300 грн

9 250 грн

8 600 грн

7 750 грн

8 250
грн

-

-

-

-

Трансбалктермина
л (ТБТ)

9 250 грн

9 200 грн

8 700 грн

-

8 000
грн

-

-

-

-

Агровей Шиппинг

8 800 грн

8 700 грн

-

7 750 грн

-

-

-

-

-

ЕВТ Грейн
(Евровнешторг)

9 050 грн

9 000 грн

8 400 грн

7 900 грн

-

-

-

-

-

Бруклин-Киев
порт

9 350 грн

9 350 грн

8 750 грн

7 800 грн

-

-

-

-

-

7 750 грн

-

-

18 500
грн

-

-

Ильичевский
зерновой терминал
9 200 грн
8 650 грн
(ИЗТ)
Джерело: За матеріалами https://tripoli.land

Капіталізація українських аграрних компаній на 08.12.2021
Індекс

Останнє
значення

Зміна за
тиждень, %

Зміна з початку року, %

UX індекс (Україна)

1792

-4,1%

10,8%

RТS (Росія)

1639

-2,6%

18,2%

WIG 20 (Польша)

2230

0,4%

11,8%

WIG Ukraine (Poland)

662

-1,4%

44,5%

DAX (Німеччина)

15742

3,0%

14,8%

S&P 500* (США)

4690

2,7%

24,9%

* - за попередню торгівельну сесію
Джерело: За матеріалами http://agroconf.org/

СВІТОВИЙ РИНОК
Динаміка міжнародних ринків (станом на 24 грудня 2021 року)
Огляд світових ринків зернових та олійних
Інфляція, підвищення цін на нафту та відновлення фондового ринку сприяли вчора різкому ціновому
зростанню на зернових ринках.
Кукурудза:
Значний попит на кукурудзу в поєднанні з прогнозами сухої погоди в Бразилії та Аргентині надають
підтримку ціновим трендам в передсвятковий період. Як наслідок, вчора біржові кукурудзяні ринки по обидва
боки Атлантики росли. В результаті на СВоТ в Чикаго вартість березневого кукурудзяного ф’ючерса за
підсумками торгів вівторка підвищилась на 2,83 долари на тонні зерна або на 1,22%, а на Euronext в Парижі – на
2,25 євро на тонні або на 0,94%. Натомість в Китаї на біржі в Dalian вартість китайської кукурудзи знизилась на
16 юанів до 2,649 юанів за тонну зерна, що приблизно відповідає 10,55 доларів за бушель.
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Американська Рада по Зерну (U.S. Grains Council) опублікувала звіт про якість врожаю за 2021 рік.
Відповідно до нього вага сухої речовини в кукурудзі (corn test weights) в середньому становила 58,3
фунта/бушель, що менше за минулорічний показник, який становив 58,7 фунта на бушель, але вище середнього за
останні 5 років рівня.
За оцінками ринкових аналітиків, добове виробництво етанолу в США за тиждень, який завершився 17
грудня, має бути дещо нижчим ніж тиждень тому. Середня оцінка торгівлі становить 1,086 млн барелів на день.
Запаси етанолу ринок оцінює у 21,051 млн барелів проти 20,883 млн барелів тиждень тому.
Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що цьогорічний врожай кукурудзи в
країні є вищим за 40 млн тонн і це дає підстави говорити про наявний рекордний обсяг виробництва. Нагадаю, що
за оперативною інформацією на 2 грудня українські фермери обмолотили 97,8% посівних площ під кукурудзою
та намолотили 40,01 млн тонн зерна із середньою врожайністю 74,7 ц/га. Оскільки з такою інформацією виступив
пан міністр, то її взяли до уваги учасники світового зернового ринку.
За даними Держмитслужби України на 22 грудня з початку місяця було експортовано 2,945 млн тонн
української кукурудзи. Сумарно з 1 липня поточного року експорт кукурудзи з території України виріс до 9,062
млн тонн, що на 726 тис. випереджає відповідний показник минулого року.
Соя:
У вівторок біржові ринки сої та соєвого шроту в Сполучених Штатах зберегли висхідні тренди і на думку
більшості аналітиків через стресові погодні умови в Південній Америці цей тренд збережеться принаймні до
кінця року. В результаті на СВоТ вартість січневого соєвого ф’ючерса за підсумками денних торгів зросла на 5,81
доларів на тонні або на 1,22%, а на соєвий шрот – на 8,60 доларів на тонні або на 2,02%. Ціна на соєві боби в
Китаї на біржі Dalian (No2 Soybean Prices) у вівторок знову були нижчими, закрившись на 10 юанів нижче рівня
понеділка на позначці 4193 юанів за тонну. Це приблизно відповідає рівню 17,90 американських доларів за
бушель.
Аналітик Майкл Кордоньє (Michael Cordonnier) знизив свій прогноз виробництва сої в Бразилії поточного
сезону на 2 млн до 142 млн тонн. Він також скоротив свій прогноз виробництва сої в Аргентині на 1 млн до 49
млн тонн.
Бразильська державна нафтова компанія Petrobras заявила, що має фінансові ресурси необхідні для повного
тестування відновлюваного біодизельного палива. Відповідно до нормативних вимог, цей продукт потребує
подальшого етапу тестування, перш ніж регулятор дозволить його комерційні продажі, при цьому Petrobras
посилається на 6-місячний процес. Зараз нафтопереробний завод Petrobras Repar в Парані може виробляти 114
тис. тонн біодизеля на основі соєвої олії на рік.
Пшениця:
СВОТ
Вчора біржові ринки пшениці в Сполучених Штатах різко зросли. Це відбувалось на тлі поглиблення посухи
в країні. Швидке висихання ґрунту посилюється сильними вітрами, що сукупно може вкрай негативно
позначитись на майбутньому врожаї вже найближчим часом. В результаті вартість березневого ф’ючерса на SRW
пшеницю на CBoT в Чикаго за підсумками торгів вівторка підвищилась на 7,89 доларів на тонні або на 2,75%, а
на HRW пшеницю в Канзасі – на 10,37 доларів на тонні зерна або на 3,47%.
За даними операторів ринку, після девальвації національної валюти, Туреччина повернулась на зерновий
ринок. Вчора турецька державна агенція по закупівлям продовольства (ТМО) придбала на міжнародному тендері
320 тис. тонн продовольчої пшениці.
Euronext
Вчора на європейському пшеничному ринку укріпились висхідні цінові тренди. Зокрема вартість
березневого пшеничного ф’ючерса на біржі MATIF в Парижі за підсумками торгів вівторка зросла на 5,25 євро на
тонні зерна або на 1,88%.
Аналітики російської агенції «СовЕкон» прогнозують, що врожай пшениці в Росії у 2022 році становитиме
81,3 млн тонн. Це вище їхньої попередньої оцінки, яка складала 80,7 млн тонн зерна. Для України експерти
SovEcon прогнозують майбутнє виробництво пшениці на рівні 29,1 млн тонн і це також на 2 млн тонн вище за їх
попередній прогноз оскільки в країні мали місце дощі.
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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що за їх офіційною оцінкою
цьогорічний обсяг виробництва пшениці в нашій країні становить 32,7 млн тонн.
За даними Держмитслужби України на 22 грудня з початку місяця було експортовано 891 тис. тонн
української пшениці та 159 тис. тонн фуражного ячменю. Сумарно на зазначену дату з початку 2021/22 МР
експорт пшениці з території України склав 15,619 млн тонн, а ячменю – 5,111 млн тонн. Поточні темпи зернового
експорту випереджають відповідні минулорічні на 3,329 млн та на 1,365 млн тонн зерна.
Біржові ціни на основні зернові та олійні культури на біржах CBOT, KCBOT та Euronext:
Культура

Біржа

Вартість ф'ючерса
за тонну
Березень
$235,51
Березень
$293,58
Березень
$309,16

До попередніх
+/-, за тонну
+$2,83
+$7,87
+$10,37

торгів
Δ, %
+1,22%
+2,75%
+3,47%

CBOT
Кукурудза
CBOT
SRW
КСВОТ
HRW
Ukrainian wheat
CBOT
Січень
$329,25
+$2,50
+0,77%
(PLATTS)
CBOT
Січень
$480,60
+$5,81
+1,22%
Соя
CBOT
Січень
$434,31
+$8,60
+2,02%
Соєвий шрот
Euronext
Березень
€242,50
+€2,25
+0,94%
Кукурудза
Euronext
Березень
€285,00
+€5,25
+1,88%
Пшениця
Euronext
Лютий
€738,00
+€12,75
+1,76%
Ріпак
Euronext
Грудень
€698,50
€0,00
0,00%
Ріпакова олія
Euronext
Грудень
€196,25
€0,00
0,00%
Ріпаковий шрот
Всі ціни по торгах на Чикаго (СВОТ) і Канзас-Сіті (КСВОТ) перераховуються в USD за метричну тонну.
Ціни в доларах США (USD) перераховуються по курсу міжбанку України

Ринок зерна та продуктів переробки:
Покращення минулого тижня погодних умов в США, а саме опади в основних районах вирощування
пшениці, поліпшили стан посівів озимої в країні та знизили біржові ціни на американську зернову. Тим часом у
Франції біржові котирування пшениці знизилися як з урахуванням заокеанського чинника, так і через алжирський
тендер, де французька зернова склала лише невеличку частку в обсягу закупівлі.
На спотовому ринку пшениці також переважали понижувальні тенденції. Зокрема, в Чорноморському регіоні
ціни впали під впливом скорочення попиту, оскільки зернова з цього регіону наразі є найдорожчою, а також
враховуючи практичне припинення закупівель Туреччиною через обвал місцевої валюти.
Що стосується кукурудзи, то ціни на неї були досить волатильними. З одного боку, основні країни
виробники зібрали гарний врожай і пропозиція зернової наразі є достатньою. З іншого, підтримку ринку надавав
високий попит на кукурудзу з боку Китаю.
На СВОТ в Чикаго березневий ф’ючерс на м’яку червонозерну пшеницю подешевшав з 288,59 $/тонна в
перший робочий день минулого тижня до 284,76 $/тонна у п’ятницю. На EURONEXT в Парижі ціна березневого
пшеничного контракту протягом тижня знизилася з €286,25 станом на 13 грудня до 278,50 €/тонна на торгах 17
грудня.
Стосовно кукурудзи, то її січневі контракти на EURONEXT минулого тижня подешевшали на 3 євро - до
245,5 €/тонна, а березневі втратили €3,75 і минулої п’ятниці торгувалися по 240,5 €/тонна. На СВОТ березневий
кукурудзяний ф’ючерс, навпаки, подорожчав: якщо в понеділок, 13 грудня, його ціна становила 230,30 $/тонна, то
в п’ятницю - вже 233,53 $/тонна.
Ринок олійних та продуктів переробки:
Розповсюдження нового штаму коронавірусу спричиняє чергову хвилю карантинних обмежень в США та
країнах Європи. Наслідком таких заходів, як зазвичай, є зниження ділової активності, що знаходить своє
відображення також і в зниженні цін на сировинні товари, зокрема нафту. Слідом за зниженням нафтових
котирувань, негативну динаміку демонструють ф’ючерси на пальмову олію в Малайзію та соєву олію на СВОТ.
Зниженню цін на рослинні олії сприяють дані нещодавнього звіту USDA, згідно з яким прогноз світового
виробництва рослинних олій підвищено на 0,18 млн до 214,97 млн тонн, що на 8,52 млн перевищить показник
11

Біржовий вісник Київської агропромислової біржі “Київагропромбіржа”

2020/21 МР. В той же час аналітики відомства зазначають, що на підтримку цін працюватиме зростання попиту на
відновлювані джерела енергії та збільшення обсягів споживання олій у виробництві біопалива.
Прогноз світового імпорту рослинних олій було знижено на 0,29 млн до 86,52 млн тонн (81,38 млн тонн у
2020/21 МР), зокрема для Індії – на 0,35 млн до 14,894 млн тонн (13,8 млн у 2020/21 МР), яка на тлі збільшення
власного виробництва ріпакової олії скоротить імпорт соєвої олії на 0,325 млн до 3,4 млн тонн.
На EURONEXT котирування ф'ючерсів на поставки ріпаку в лютому станом на 17.12.2021 р. досягли
€729,00/т (€718,25/т на 10.12.2021 р).
Так, на СВОТ ф'ючерсні контракти на поставки сої у січні 17.12.2021 р. зупинилися біля значення ¢12,85/B
(¢12,68/B на 10.12.2021 р.).
Джерело: За матеріалами Інформаційно-аналітичних агентств

Інформаційно-аналітичне видання "БІРЖОВИЙ ВІСНИК"

Сфера розповсюдження: загальнодержавна - у межах України.
Періодичність виходу — щотижнево, кожний номер висвітлює актуальні події сьогодення.

http://www.visnik.kiev.ua
Передплата on-line
Email-розсилка "Біржового вісника"
Розцінки (одна ЕМЕЙЛ адреса) в грн. з ПДВ
Термін
3000,00
1 рік
1500,00
6 міс.
750,00
3 міс.
375,00
1 міс (4 номера)
В одній заяві - при замовленні декількох адресатів - знижки.
Довідки за телефоном 8 (044) 234 15 76

Шановні колеги!!!
Спираючись на наш багаторічний досвід по розбудові товарних ринків, як в Україні так і за її
межами, пропонуємо Вам співпрацю:
o у сфері внутрішньої та міжнародної торгівлі з використанням механізмів електронної виставковоярмаркової торгівлі та проведення аукціонів;
o в розширенні ділових зв'язків між підприємствами регіонів, просуванні продукції сторін на
вітчизняні ринки;
o в одержанні інформаційних та консультаційних послуг, вивчення і визначення ліквідної вартості
товарів та послуг.

Що необхідно зробити, щоб Ви стали учасником електронної торгівельної системи:
1. Увійти на нашу сторінку в Інтернеті - http://www.visnik.kiev.ua.
2. Перейти в розділ «Поточні бюлетені торгів (аукціонів) в ЕТС».
3. Заповнити та відправити Заявку.
4. Контактна особа, ел.пошта office@agrostock.kiev.ua) зв’яжеться з Вами та надасть всю
необхідну інформацію для подальшої роботи в ЕТС.
Сподіваємося на Вашу позитивну відповідь на нашу пропозицію та подальшу плідну співпрацю.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА»
Телефон: (044) 230-95-49; (044) 230-96-95; (044) 234-15-76
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