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Ринок живця

грн/кг

На початку другої декади лютого ціни закупівлі живця в Україні дещо реабілітувалися. Так, якщо у перших
числах лютого середня ціна на свинину живою вагою була на рівні 39,2 грн/кг, то цього тижня показник
відновився до 40,5 грн/кг. Про позитивну динаміку на ринку живця повідомляє аналітичний відділ
Асоціації «Свинарі України.
Цьоготижневі котирування на свиней забійних кондицій підвищились на 0,5-2 грн/кг, а тож їх діапазон
упродовж 7-го тижня становив 39-41 грн/кг. Більшість м’ясопереробників зазначає, що передумов для
висхідного руху цін поки не виникло, адже попит з боку кінцевого споживача залишається досить
млявим. Тож реабілітацію цін частково пов’язують з підвищеною активністю формування запасів
сировини окремими м’ясопереробниками, які скористалися «вікном» низьких цін. З іншого боку, таке
відновлення слугує противагою падінню цін заготівлі, які сягнули критичного для свинарів рівня.
Більшість представників м’ясопереробки налаштовані на стабілізацію цін на досягнутому рівні, а
можливий їх приріст наступного тижня оцінюють у 0,5-1 грн/кг. Так, протягом третього тижня лютого
учасники Асоціації «М’ясної галузі» налаштовані закуповувати свиней забійних кондицій по 3941,5 грн/кг. З іншого боку, побутує думка, що вище 42 грн/кг ціни на свинину живою вагою до кінця
лютого не піднімуться.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2018-2019 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ

Глобальний індекс цін на свинину: підсумки січня
2019-й для глобального ринку почався без радикальних змін: індекс глобальних цін лише незначно
перевищив 100% по відношенню до попереднього місяця. Оператори європейських країн все очікували
відновлення котирувань, північноамериканські ціни дещо реабілітувалися у порівнянні з їх грудневим
рівнем, у Бразилії та РФ відзначили традиційне післяноворічне пониження, а у Китаї, навпаки, —
нетрадиційне. Детальніше про зміни цін на свинину серед основних гравців світового ринку свинини
далі.
Закупівельна ціна на живець свиней у РФ протягом січня поступово «просідали» під впливом
традиційного післяноворічного затишшя на ринку. Тож середня січнева ціна на свинину живою вагою
опустилася до 1,47 дол США/кг чи до 2 дол. США у перерахунку на забійну вагу. При цьому, послаблення
цін у валютному еквіваленті було помітнішим через незначне укріплення рубля. Хоча ціна у РФ спадає
другий місяць підряд, експерти ринку зазначають, що свинарство залишається прибутковим, навіть на
тлі зростання цін на кормові інгредієнти після Нового року.
Живець свиней у Мексиці січні був трохи дорожчим ніж у кінці 2018-го: середня січнева ціна додала
5 центів/кг у порівнянні з грудневою позначкою. Проте після досягнення пікового рівня на
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початку другої декади січня (1,38 дол. США/кг живою вагою), ціни почали поступово послаблюватися,
що співпало в часі з деяким укріпленням національної валюти. Зауважимо, що підтримкою для
внутрішніх цін на свинину залишається 20%-ве мито на імпортну свинину зі США, яка є ключовим
постачальником цього виду м’яса до країни.
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Індекс глобальних цін на свинину за січень 2019*
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними European Commission, pig333.com

Середня січнева ціна на бразильську свининиу продемонструвала відносну сталість у доларовому
еквіваленті — 1,01 дол. США/кг. Однак вже з другої декади січня спостерігався низхідний рух
закупівельних цін через послаблення активності м’ясопереробників. Заготівля свинини зменшилася у
відповідь на нижчий попит з боку кінцевого споживача через обмеженість купівельної спроможності
після новорічних свят, а також через спекотні погодні умови. Це було особливо відчутним у провінції
Санта Катаріна, де котирування за місяць опустилися майже на 10%. Проте втрата позицій курсу долара
проти бразильського реалу, та менше відхилення цін у інших провінціях «перекрили» таку зміну.
Котирування на свинину в Китаї всупереч традиційному передсвятковому висхідному тренду у січні
послаблювалися. Так, середня позначка у валютному еквіваленті понизилася на 5% чи на 10 центів у
порівнянні з груднем (до 1,93 дол. США/кг живою вагою), а до кінця місяця — на 0,2 дол. США/кг чи
понад 1,6 юанів. Експерти пов’язують таке послаблення цін із активізацією вирізання свинопоголів’я
підприємствами, що бояться ще більших втрат через АЧС. Крім цього, зберігається суттєва розбіжність
цін залежно від провінції.
Більш ніж достатня пропозиція живця свиней в країнах ЄС стримувала ціни закупівлі в межах 1,351,36 євро/кг (забійною вагою) протягом січня. Тож хоча протягом першого місяця року, коливання
коливання середньоєвропейських цін на ринку свинини було незначним, їх січневий рівень дещо
поступився грудневому.
Свинарів США та Канади січень порадував впевненішою позитивною динамікою цін на свинину. Так, в
обидвох країнах ціна на свинину забійною вагою переступила однодоларову позначку. Зокрема, у кінці
першого місяця року канадська свинина коштувала 1,06 дол. США/кг, а американська — 1,12
дол. США/кг. Не зважаючи підвищення у порівнянні кінцем 2018-го, такі ціни на 15% та 21%
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відповідно поступаються їх рівню на відповідну дату минуло року, а експерти оцінюють збитки
виробників у 15-20 дол/гол.

Млявий попит на агропродукцію «гальмує» діяльність виробників
Сільгоспвиробники очікують, що у першому кварталі недостатній попит на продукцію стримуватиме їх
діяльність сильніше. Такі підсумки опитування сільськогосподарських підприємств оприлюднили ДССУ.
Зокрема, значною мірою цей фактор у січні-березні впливатиме і на виробників свинини.
Слабший попит на свинину протягом першої чверті року є звичним трендом для вітчизняного ринку
свинини. Так, нижча споживча активність після зимових свят, на яку тисне і обмежена
платоспроможність покупців, викликає аналогічне послаблення попиту з боку м’ясопереробників та
негативно впливає на ціни закупівлі. Проте вже у другій половині першого кварталу ситуація і з попитом,
і з цінами зазвичай покращується.
Зазначимо, що окрім попиту на діяльність сільгоспвиробників значний вплив мають і фінансові
обмеження, і погодні умови. Хоча результати останнього опитування вказали зменшення значущості цих
чинників для сільськогосподарських підприємств протягом січня-березня 2019- го. Крім цього,
тваринники прогнозують зменшення обсягів виробництва у згаданий період у порівнянні з четвертим
кварталом 2018-го. Втім, ці очікування для початку року є звичними, а аналогічні настрої виробників
продукції тваринництва фіксували у першому кварталі 2015-2017 рр.
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За період з початку року в Україні зафіксували 9 випадків АЧС в Україні — у присадибному
господарстві у с. Топила (Томаківський р-н, Дніпропетровська обл.). Карантині заходи продовжують
діяти у діяти у 22 неблагополучних пунктах по АЧС – в 11 областях України (Донецькій (5),
Закарпатській (3), Київській (3), Чернівецькій (3), Херсонській (2), Житомирській (1),
Дніпропетровській (1), Миколаївській (1), Харківській (1),Тернопільській (1) та Волинській (1)).
Через африканську чуму свиней на Волині відстрілюватимуть диких кабанів.
Бельгія: кількість випадків сягнула 457.
Панічні настрої призвели до суттєвого зниження котирування свиней — з вересня минулого року
ціни впали на 20%.Уряд Бельгії розглядає варіанти допомоги свинарям, є пропозиція знизити
податки або взагалі тимчасово їх скасувати.
Болгарія: новий спалах АЧС виявили серед диких кабанів біля північно-східного міста Девня.
Філіппіни заборонили ввезення свинини з Японії.
Вчені ідентифікували 90 білків, що входять до складу вірусу АЧС.

Інші новини галузі
•

•
•

ТОП-3 питань «у фокусі» АСУ:
- погодження змін до Наказу Мінагрополітики №71 «Про затвердження Ветеринарних вимог
щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду»;
- ухвалення «Методичних рекомендацій щодо відбору та профілактичного карантинування тварин
при переміщенні»;
- ухвалення «нової» Інструкції щодо профілактики та боротьби з АЧС.
Господарства-учасники АСУ та представники Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин
домовилися продовжити експеримент з ідентифікації поросят. Цього разу у ТОВ «АПК „Насташка“»
тварин будуть татуювати.
Ольга Трофімцева, новий в.о. мністра аграрної політики України, озвучила свої плани розвитку
галузі. У цетрі уваги — підтримка фермерів та кооперації, аграрна освіта та наука, наближення
системи державного управління безпечністю та якістю продуктів харчування до європейських
стандартів, відкриття нових ринків для продукції з доданою вартістю.
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