АСУ: аналітичний бріф
14-25 жовтня

Ринок живця

грн/кг

У третій декаді жовтня ціни на ринку живця продемоснтували найвідчутніше послабленя з
початку осені, втративши за тиждень майже 5%. Згідно з відповідними спостереженнями, цього
тижня свиней забійних кондицій у середньому закуповували по 45,6 грн/кг, що більш ніж на
2 грн менше за середню ціну закупівлі минулого тижня.
Так, опитування операторів ринку вказало, що більшість товарних обсягів цього тижня
закуповували в межах 44-46 грн/кг, хоча епізодично зустрічалися як вищі, так і нижчі ціни. При
цьому, якщо максимальну ціну фіксували у Центральних областях України, то на Заході та Сході
вони переважно тяжіли до 44-45 грн/кг. Закупівельники зауважують, з одного боку, достатню
пропозицію живця, з іншого — частина з них нарікають на те, що не усі тварини мають звичну
забійну кондицію (110-115 кг). Реалізація, на думку переробників, залишається передбачувано
млявою, що відповідає сезонним споживчим трендам: продажі протягом жовтня традиційно
погіршуються через завершення шашличного сезону та більшу пропозицію альтернативних
видів білку (початок «грибного» періоду, активізацію вилову риби та присадибного забою
худоби та птиці).
Враховуючи такі сезонні тренди частина м’ясопереробників налаштована на продовження
низхідного руху цін, проте повільнішими темпами — мінус 0,5-1 грн/кг до середньої ціни цього
тижня. Так, за очікуванням учасників Асоціації «М’ясної галузі», протягом останнього тижня
жовтня живець свиней забійних кондицій коштуватиме 44-45 грн/кг. Що стосується листопада,
то представники м’ясопереробки поступову стабілізацію цін на початку та в середині місяця, а
вже у другій половині передбачають передсвяткову активізацію ринку.
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Динаміка закупівельних цін на живець свиней І-ї категорії потижнево, 2019 рр.
Джерело: Аналітичний відділ АСУ
*-прогноз

Свинарі реалізували на забій 3,6 млн свиней
За три чверті року промислові виробники свинини реалізували на забій 3,6 млн свиней. Це на
5,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Додаткові 176 тис. свиней та вища на 2
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кг ніж торік забійна маса (109 кг/гол. за підсумками січня-вересня) збільшили сукупні обсяги
реалізації живця на забій на 7,6%. Тож за три квартали 2019-го на бійні та м’ясокомбінати
надійшло 387,6 тис. т свинини — плюс 27 тис. т свинини до доробку трьох кварталів минулого
року.
З іншого боку, активізація забою відзначається на тлі повільнішого приросту обсягів
вирощування, які за аналізований період додали 4,7%, склавши 403,9 тис. т ж. м. Тож 96%
отриманої живої маси свиней спрямували на забій проти 93% протягом трьох кварталів 2018-го.
Це може уповільнити відновлення промислового поголів’я. Крім цього, приріст внутрішньої
пропозиції промислової свинини у кінці року обмежить втрата десятки вітчизняних
свиногосподарств, які цьогоріч стали жертвами АЧС. У наслідок цього внутрішній ринок
недоотримає близько 1,8% чи 24 тис. т живої маси промислових свиней на забій. Втім, це
відіграє роль своєчасної підтримки рівня закупівельних цін.
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Україна: за період з початку року зафіксували 49 випадків АЧС. Карантинні заходи
продовжують діяти в 9 неблагополучних по АЧС пунктах 5 областей України: у
Миколаївській (2), Запорізькій (2), Кіровоградській (1), Донецькій (1) та Львівській (1).
АСУ звернулася до Президента України, Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства та очільників фіскальної та податкової служб України з
проханням переглянути вимоги щодо зобов’язання сплати ПДВ на знищене через АЧС
поголів’я у промислових свиногосподарствах.
Експерт розказав про 3 кроки відновлення роботи господарства після спалаху АЧС.
ЄС: кількість спалахів АЧС серед домашніх свиней зростає.
В`єтнам: влада закликає свинарські господарства наростити обсяги виробництва щоб
уникнути катастрофічного дефіциту.
Філіппіни: АЧС поширилася ще на дві провінції — Кавіте та Нуева-Есіха. Влада країни
збільшить компенсації за знищених свиней для «присадибників».
Південна Корея: загальна кількість зареєстрованих спалахів сягнула 14.

Інші новини галузі
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О. Альшанова: «Свинарям можуть зберегти механізми держпідтримки у 2020-му».
Кабмін звільнив голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його заступника.
Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту права власності» №1056-1. Метою закону є забезпечення додаткових
гарантій захисту права власності в Україні.
Департаменту сільського господарства США (USDA) прогнозує, що у 2020-му році світове
виробництво свинини зменшиться на 10%. Це буде найнижчим показником,
зареєстрованим з 2007-го року.
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) передбачає подальше
здороження свинини в світі: через посилений попит з боку Китаю ціни на цей вид м’яса
продовжуватимуть зростати ще, щонайменше, упродовж трьох місяців.
Данія планує зменшити використання антибіотиків у промисловому свинарстві на 8% до
кінця 2022-го.

Підготовано аналітичним відділом Асоціації «Свинарі України»
за підтримки Hog Slat Inc та ТОВ «Купава Агро».
За додатковою інформацією звертайтеся за o.bond@asu-ua.org або
+380674414680.

