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1. Ринок зернового сектору в економіці України та світу
1.1 Роль аграрного сектору в економіці України

Вцілому, аграрний сектор України демонструє доволі стрімке і стійке зростання. З 2000-го
року, галузь почала відновлюватись після майже декади глибокої кризи перехідного
періоду. Аграрний сектор України зріз більше ніж на 70% з 2001-го року і показував стійке
зростання навіть в роки низьких світових цін на аграрну продукцію та в роки глибоких
криз. Решта галузей економіки зростали більш помірними темпами або навіть
скоротились: сфера послуг зросла на 45% і промисловість скоротилась на 8% з 2001 року.
За показниками виробництва та доданої вартості, аграрний сектор України вже давно
функціонує вище показників початку 90х років – наприкинці розвалу СРСР.
Проте Україна все ще не досягла своєї максимальної продуктивності, зважаючи на її
родючі чорноземи та сприятливі кліматичні умови. Однак, на жаль, продуктивність
сільського господарства в Україні складає лише невелику частку від рівня продуктивності
в інших європейських країнах та країнах, із якими Україна конкурує на аграрних ринках.
Об'єм доданої вартості сільськогосподарського виробництва на один гектар
сільськогосподарських угідь в Україні у 2019 році становив 355 доларів США, порівняно з
792 дол. у Польщі, 502 дол. у Бразилії, 1316 дол. у Німеччині, 1558 дол. у Франції та 456
дол. у США. Україна спроможна досягнути врожайності, яка спостерігається лідируючих
країнах – наприклад ЄС та США.
Роль агропродовольчого сектору для української економіки критична. Частка аграрного
сектору в ВВП (включно із лісовим та водним господарством) починаючи з 2001 року
коливається навколо позначки в 10%. Частка аграрного сектору у зайнятості впала з 18%
в 2000му році, до 15% в 2020му році. Сільське населення становить третину всього
населення України. Харчова промисловість генерує додатково біля 4% ВВП і ще 4%
робочих місць. Із врахуванням галузей постачання матеріально-технічних ресурсів для
аграрного сектору (насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, сільгосптехніку)
та торгівлі, внесок вже АПК в економіку України сягає вже до 20% ВВП.
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Агропродовольчий сектор вкрай важливий для торгівельного балансу та надходжень
валютної виручки країни. Частка агропродовольчого експорту (УКТ ЗЕД групи товарів 1-24)
в сукупному експорті зросла з 11% в 2001році до майже 45% в 2020 му році. Тим часом,
частка імпорту агропродовольчої продукції в сукупному імпорті країни залишається
незначною і коливається навколо позначки 10% продовж останньої декади. В
майбутньому, частка агроподовольчої продукції в експоті може зрости ще більше,
оскільки сектор послуг зазвичай зростає доволі повільно, а потенціал зростання
продуктивності в аграрному секторі ще доволі значний. Тим більше, такий сценарій
доволі ймовірний на тлі теперішньої рецесії в промисловості та на тлі зростання
глобального попиту на продовольство.

Україна наділена найбільшими площами сільськогосподарських угідь та найродючішими
ґрунтами в Європі та світі. Із загальної території країни площею 60 млн га
сільськогосподарські угіддя складають 42,7 млн га (70,8%). Із них 33 млн га земель – це
рілля, порівняно з 18 млн га у Франції, 12 млн га в Німеччині та 11 млн га у Польщі. Україні
також належить третина всього світового фонду чорноземів - дуже родючих ґрунтів, які
можуть давати високі врожаї за належних умов господарювання. Крім того, Україна
наділена стратегічним розташуванням із виходом на сільськогосподарські ринки Європи,
Близького Сходу, Північної Африки та Азії. Усі ці фактори повинні допомогти державі
Україні належним чином скористатися своїм сільськогосподарським потенціалом для
прискорення економічного зростання та покращення рівня життя населення. Однак, на
жаль, продуктивність сільського господарства в Україні складає лише невелику частку від
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рівня продуктивності в інших європейських країнах та країнах, із якими Україна конкурує
на аграрних ринках. Об'єм доданої вартості сільськогосподарського виробництва на один
гектар сільськогосподарських угідь в Україні у 2019 році становив 355 доларів США,
порівняно з 792 дол. у Польщі, 502 дол. у Бразилії, 1316 дол. у Німеччині, 1558 дол. у
Франції та 456 дол. у США.

Населення планети до 2100 року, як очікується згідно оцінок ООН, зросте до майже 11
млрд. До 2050 року населення зросте до 9,8 млрд людей і до 9,2 млрд впродовж
наступних 20 років. Найбільше населення зростатиме в країнах Африки та Азії

В експорті агропродовольчої продукції превалюють агросировина та продукція із
незначнем рівнем переробки. Частка зернових в експорті агропродовольчої продукції
останнім часом перевищує 40%. Частка експорту олії соняшникової за останню декаду
коливався в інтервалі 20-26%, а частка готової продовольчої продукції зменшилась до
15%.

1.2 Україна – все більш помітний ігрок в світовій торгівлі зерновими
Україна своїм експортом основної аграрної продукції (зернові, олійні та олія)
перетворюється на вагомого глобального гравця. Хоча експорт зернових з України
коливається з року в рік, по основних культурах (пшениця, кукурудза та ячмінь), все ж таки
Україну завжди можна побачити серед топ експортерів цих культур. Внесок України до
забезпечення продовольчої безпеки в світі еквівалентний харчуванню біля 332 млн
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людей (додатково до власного населення), що можна порівняти із населенням США. Ще
тільки 2 декади тому, Україна «годувала» лише 40 млн людей в світі1.

Україна входить в десятку найбільших виробників та експортерів пшениці в світі. Цього року
очікується рекордний врожай пшениці на рівні 30 млн тон. Країни ЄС займають перше
місце в списку найбільших виробників і все більше постачає своєї пшениці на експорт, і
що знедавна зробило з ринку ЄС лідера із ціноутворення на світовому ринку пшениці (про
це буде в частині по ціноутворенню). В ЄС основними виробниками цішениці є Франція
(до 30%), Німеччина (до 20%) та Великобританія (10%). Основними експортерами з ЄС є
Франція (більше 40%), Румунія (15%) та Німеччина (11%). Україна експортує все більше
пшениці і її частка в світовому експорті зросла з фактично 3% в 2010/11 сезоні до
рекордних 11% в сезоні 2019/2020 рр. Основними імпортерами української пшениці
стабільно є Єгипет, Індонезія та Бангладеж, які також очолюють список найбільших
світових імпортерів пшениці.

Експорт основних зернових України (пшениця, ячмінь та кукурдза) склав 56,5 млн т в 2019/20 MY, і
лише 7 млн тон в 2001/02 MY. На основі основних країни імпортерів та споживання зернових на душу
населення на рівні 170 кг/лидина/рік. Це перетворює 56,5 млн т експорту зернових (і 7 млн то в 2001/02
MY) у відповідно 332 млн людей в 2019/20 (та 40 млн людей в 2001/02 MY).
1
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Позиції України на світовому ринку кукурудзи ще міцніші і продовжують зміцнюватись. Як і
з пшеницею, цьогоріч очікується рекордний врожай кукурудзи на рівні 37,5 млн тон.
Беззаперечним лідером у виробництві, експорті та споживанні кукурудзи у світі є США.
Майже 40% власневирощеної кукурудзи в США витрачають на годівлю тварин (в
основному на м’ясне скотарство, птахівництво, свинарство, молочне скотарство). Ще 35%
йде на виробництво біоетанолу, до 20% відправляється на експорт і решта
використовується в харчових цілях, як насіння тощо. Далі в списку найбільших виробників
та споживачів Китай, Бразилія, ЄС, проте Китаю своєї власної кукурудзи не вистачає, тому
Китай є ключовим імпортером кукурудзи в світі (для забезпечення кормами свого
свинарства). Частка експорту кукурудзи з України зросла майже від нуля в сезоні 2001/02
МР до 18% сезону 2019/20 МР. Основними ринками збуту української кукурудзи Китай
(27% в 2020 році), Нідерланди, Іспанія та Єгипет.
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Частка українського ячменю в світовій торгівлі стабільно висока і перевищує 10%. В сезоні
2019/20 років частка українського експорту становила 15%. Безперечним лідером в
списку виробників, споживачів та експортерів є країни ЄС, це Німеччина (20%), Франція
(20%), Іспанія (14%), Великобританія (12%), та Польша (6%). Більше 70% ячменю йде на
корми, а решту на харчові цілі, насіння тощо. Основними ринками збуту українського
ячменя є Китай (50% в 2020 році), Сайдівська Аравія. Ліван та Туніс. Значне зростання
імпорту з України було викликано зростанням попиту з боку свинарства Китаю, а саме
відновленню поголівя після АЧС, а також теперішньою торгівельною війною Китаю та
Австралії (Китай запровадив 80% мито на австралійський ячмінь)
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1.3 Зернове виробництво в Україні

Валова продукція сільського господарства (ВПСГ) в Україні формується двома групами виробників:
це зокрема офіційно зареєстрованими юридичними особами - комерційними підприємствами, та
фізичними особами – домогосподарствами, яких ще називають одноосібниками і які також можна
кваліфікувати як сімейними фермерами. Існує понад 4 мільйони невеликих домогосподарств (що
мають в середньому в обробітку по 2,8 га землі), які виробляють продовольство як для власних
потреб, так і для реалізації. Вони обробляють 38% загальної площі сільськогосподарських угідь в
Україні і виробляють майже 41% валової сільськогосподарської продукції країни (в 2018-му році);
проте їх частка в ВПСГ постійно зменшується. Решту сільськогосподарської продукції генерували в
основному приватні сільськогосподарські підприємства; державні сільськогосподарські
підприємства у 2018 році створили лише менше 1% ВПСГ.

В Україні сільськогосподарські підприємства можна умовно поділити на дві групи: корпоративні
сільськогосподарські підприємства та дрібні фермерські господарства2. Ці фермерські
господарства, на відміну від домогосподарств (сімейних фермерів/одноосібників), є
зареєстрованими юридичними особами. Існує близько 9 892 корпоративних сільгосппідприємств
(переважно спадкоємців колишніх колгоспів та радгоспів), кожне із яких обробляє в середньому
близько 1650 га ріллі та вцілому виробляють майже 50% загальної ВПСГ (в 2018-му році). Є також
близько 30 441 набагато менших фермерських господарств із середньою площею в обробітку 105
2

Фермерське господарство – це форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства,
товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону
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га ріллі, які в цілому обробляють близько 13% ріллі в Україні, і при цьому генерують 9% загального
обсягу ВПСГ у 2018 році.
За останні два десятиліття відбувається процес консолідації господарювання в аграрному секторі як
на рівні сільгоспвиробників так і на рівні одноосібників. З’явились так звані агрохолдинги та значно
зросла кількість сільгосппідприємств із площею обробітку більше 10 тис га. Аналогічні процеси
відбуваються і серед одноосібників.
Сільськогосподарські підприємства (включно з фермерськими господарствами) відіграють провідну
роль у вирощуванні орієнтованих на експорт сільськогосподарських культур, виробляючи понад
62% продукції рослинництва в 2018 році (рисунок 5). У 2018 році вони дали 79% зерна, 85%
насіння соняшнику, 98% ріпаку та 84% цукрових буряків. Фермерські господарства в основному
спеціалізуються на рослинництві, а не на тваринництві, маючи ту ж структуру виробництва, що і
корпоративні сільськогосподарські підприємства, проте з однаковими або меншими
показниками інтенсивності та продуктивності. Фермерські господарства забезпечували близько
17% випуску зернових за останні 5 років та близько 21% випуску насіння соняшнику. Вони також
збільшили свою частку у випуску плодів та ягід з 1% у 2000 році до 6% у 2018 році.

Пшениця, ячмінь, кукурудза та соняшник є домінантними сільгоспкультурами в Україні, і їх
посіви займають біля 62% всієї ріллі України. Проте структура посівів впродовж останніх
20ти років зазнала суттєвих змін, головним чином як відповідь на змінну конюнктуру
світових ринків агросировини. В абсолютних цифрах, дещо збільшились посіви зернових,
проте посіви олійних культур збільшились майже в 5 разів. Найбільш вражаючого росту
зазнали посівні площі сої, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Таке розширення площ
трапилось за рахунок скорочення посівів переважно жита, овесу, гречки та цукрового
буряка.
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Зернові традиційно є домінуючою сільгоспкультурою в Україні. Зернові поля наразі
становлять біля 55% всіх пісівних площ, а валовий збір зернових давно вже перевищив
рівень виробництва зернових наприкінці розвалу СРСР і досягнув історичного максимуму
в 72 млн тон в 2019 році. Цього року ми очікуємо ще один історичний максимум врожаю
зернових обсягом в 75 млн тон. Таке збільшення валу стало моживим лише за рахунок
стрімкого зростання площ, продуктивності та, відповідно, випуску кукурудзи, адже по по
пшениці та ячменю, наприклад, Україна ще не досягла рівня валового виробництва в
умовах СРСР.

Виробництвом зернових займаються в основному сільгосппідриємства із значним
масштабом виробництва. Точка, коли масштаб припиняє грати роль починається з
відмітки 2-3 тис га в обробітку. Дрібні сільгоспвиробники та одноосібники також
вирощують зернові, але це впершу чергу зумовлено проблемами розвитку, які мали місце
впродовж минулих 20 років і заважали їм диверсифікуватись в високомаржинальні
виробництва.
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Географічно, центральна Україна є основним виробником зернових, поступово
розширюючись на північні та західні регіони. Ключовими регіонами по виробництву
кукурудзи є Чернігівська, Полтавська, Сумська, Вінницька та Хмельництва області. По
пшениці це Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Одеська області. По ячменю це
Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

Україна має значний потенціал до зростання врожайності зернових, валового виробництва
та експортних обсягів. Зокрема, врожайність зернових зросла майже в 2,5 рази з 2000го
року. Кращі технології виробництва, виробничі практики та ефективність менеджменту,
інвестиції в зберігальні та перевалочні потужністі були основними драйверами такого
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зростання. Проте врожайність все ще далека від потенціалу та від показників розвинених
країн, зокрема Західної Євроми та США. Просте порівння врожайносте вже говорить про
принаймні 50% потенціал зростання виробництва. Більш грунтовні дослідження, із
врахуванням економічних факторів та природного потенціалу культур свідчать про
можливість збільшення сукупного виробництва пшениці, кукурудзи та яменю до 90 млн т
до 2030 і, відповідно потроєння експорту цих зернових.

1.4 Бюджети зернових культур

Прибуткове зернове виробницто потребує масштабу та інтенсивних технологій, а відтак не
потребує значних людських ресурсів і частка витрат на знезначна частка витрат на робочу
силу доволі незначна – коливається на ріні 3-7%. Основні затрати йдуть на насіння,
добрива, землю та паливо та на капітальні витрати. Наменші витрати на зернові на гектар
спостерінаються на сході і найбільші в «зернових» регіонах.
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Сільгосппідриємства, які орієнтуються на прибуткове та ефективне зернове виробницто,
намагаються звести свою структуру посіві до максимально прибуткового міксу культур і
мають в своєму сівообігу 3-5 культур, - це в основному зернові та олійні культури, і зрідка
– цукровий буряк.

Окремої уваги у питанні прибутковості та конкурентноспроможності зернових заслуговують
вартість землі (оренди) та вартість робочої сили. Вартість оренди (в тому числі і в очікуванні
відкритт ринку сільгоспземель) зросла в 4 рази за останні 5 років. ТДо 2015 року вартість
землі йшла «по ринку» або відповідала динаміці продуктивності в сільському
господарстві (додана вартість на га), як основному визначальному фактору ціни на с/г
землі і в цілому. Звичайно, вартість оренди була занижена в декілька разів (переважно
через мораторій), але динаміка була «по фундаментальним чинникам». І ось тільки ринок
відчув «серйозність» намірів з 2015 року, одразу це почало відображатись на ціні, і в
гривнях вартість оренди підскочила аж в 4 рази, а в доларах – в майже 3 рази, хоча
продуктивність далеко не мала такої динаміки. Справжнього імпульсу земельна реформа
отримала із Президентом Зеленським. До Революції гідності особливих серйозних
розмов про скасування мораторію не велось. Тому ресурс пробутковості
сільгоспвиробництва за рахунок дешевої землі та робочої сили фактично добігає свого
кінця. З іншого боку, сільгоспвиробники не можуть впливати на ціни зернових та
матеріально-технічних ресурсів (наприклад насіння, міндобрив чи ЗЗР), оскільки ці ціни
формуються переважно на світовому ринку (див. наступний розділ). Тому єдиним
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джрелом розвитку та конкурентноспроможності/прибутковості є підвищення
ефективності та продуктивності виробництва. Крім того, із підвищенням вартості землі та
робочої сили, деякі сільгоспвиробники (в основному дрібні та середні) змушені будуть
переходити від низькомаржинальних виробництв (зернових) до високомаржинальних,
тому це матиме певний негативний вплив на виробництво та експорт зернових. Нами
було
проведено
економетричне
дослідження
виробництва
зернових
сільгосппідприємствами (на основі функції витрат), проведеного на даних звітності
сільгосппідприємствами (форми звітності 29 та 50) за 2016-18 рр., а також і різноманітні
сценарні аналізи збільшення вартості землі та зменшення транзакційних затрат
(внаслідок кращого функціонування ринку землі та сектору вцілому). Наприклад за
помірного сценарію, коли вартість землі зросте на 50%, очікується, що площі під
зерновими зменшаться на 23%, а зайнятість в зерновому секторі зменшиться на 8%.

2. Ціноутворення на ринку зернових України та світу
2.1 Світовий ринок – точка відліку для цін на зерно

Ціна на зернові визначаються на світовому ринку зернових. Це стало можливим за
рахунок розвитку міжнародної торгівлі у все більших обємах. Зерно – ліквідний
міжнародний товар. У кожного регону «своя» світова ціна. Для експортно-орієнтованих
країн (Україна, Австралія чи США) – це зазвичай ціна FOB/CPT порт, для імпортерів
(Єгипет) – це ціна CIF. Але всі ці ціни орієнтуються на фючерсні ринки (із поправкою на
місцеві умови, логістику і тд), де і відбувається «диво ціноутворення» (price discovery).
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Ринок фючерсів на пшеницю Euronext стає все більш важливим для визначення світових
цін на пшеницю. Дослідження демонструють, що ця зміна зумовлена все тіснішим
звязком між Euronext та умовами попиту тп пропозиції в ЄС та Чорноморському регіоні.
Це було досить добре видно після 2010 року, коли криза пропозиції (експортні
обмеження) з Росії та України, вплинув на ринки пшениці і частка Euronext у визначенні
цін суттєво підвищилась
Результати досліджень демонструють, що до 2015 года ціни на пшеницю на
фючерсному ринку Euronext відповідали минулим змінам на фючерсних ринках США.
Тобто фючерсний ринок Euronext адаптувався до/слідував за фючерсними ринками
США. Проте приблизно після 2015 року, зміни на фючерсних ринках США почали
реагувати на зміни на фьючерсном рынке Euronext, а не наоборот.
Країни стають все більше конкурентноспроможними на світовому ринку пшениці і
мають можливість пропонувати більше пшениці по більш низьких цінах, що призвело до
значного збільшення торгів на фючерсному ринку Euronext і як наслідок, - до більшої
ваги у визначенні цін на пшеницю. Це означає, що трейдери на ринку пшениці можуть
все частіше віддвати перевагу хеджуванню на основі ринку Euronext

Ціна на зернові, які отримують сільгоспвиробники в Україні, - світова ціна з поправкою на
логістичні витрати, повязані із експортом зерна та певними місцевими особливостями
сезону, - як то посуха, заморозки, пошкодження шкідниками тощо. Нижче ми зупинимось
на цьому детальніше. Таким чином глобальні фактори ціноутворення мають критичне
значення для розуміння локальних цін.
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2.2 Теоретико-практичні основи ціноутворення

Глобальні ринки аграрної сировини (зернові) наближено характеризуються досконалою
конкуренцією. Є багато покупців та продавців, товар відносно однорідний (за
стандарними показниками якості, наприклад) і інформація про ринок відносно прозора.
Відповідно, ціна на товар на глобальному ринку визначається в першу чергу через попит
та пропозицію зернових. Зазвичай, попит та пропозиція на аграрну сировину
характеризуються значною нееластичністю. В дуже короткий проміжок часу (один сезон,
наприклад), пропозиція зернових фіксована, - крива пропозиції вертикальна. Із плином
часу, сільгоспвиробники реагують на ціну (вирішуючи чи більше чи менши сіяти
відповідних зернових, в залежності від минулорічної або очікуваної ціни), тому крива
пропозиції стає більш еластичною. Наприклад, для США еластичніть пропозиції на зернові
коливається на рівні 0,29 – 0,34, тобто із зростанням ціни на пшеницю/кукурудзу на 100%,
можна очікувати збільшення пропозиції від сільгоспвиробників на лише приблизно 30%.
Положення кривої пропозиції залежить від багатьох факторів:
-

Зміни цін на матеріально-технічні ресурси
Зміни цін на товари, які конкурують за ті самі ресурси або фактори виробництва
(пшениця проти кукурудзи тощо)
Зміни цін на поєднанні товарі (наприклад, олія соняшникова та шрот)
Зміни цінового ризику та ризику врожайності з боку виробників
Зміни технології виробництва
Зміни інституційних факторів, як наприклад урядові програми/втручання в ринок
Вплив природних факторів

Попит, на противагу до пропозиції, не настільки залежить від зовнішніх умов, оскільки
людині потрібно забезпечити свої базові потреби в продовольстві.
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Загальноприйнятним показником «дифіцитності» або насиченності ринку зернових є
співвідношення перехідних залишків до сукупного споживання (Stock-to-use ratio). Зернові
відносно гарно зберігаються, тому цей факт також має суттєве значення для
ціноутворення та може в певній мірі згладжувати динаміку. Але якщо є послідовні періоди
низького врожаю, це значно зменшить співвідношення запасів до споживання що,
відповідно, підбурюватиме ціни.

2.3 Сезонність та волатильність цін та зберігання

Теоретично, за умови одного врожаю на рік, можливості його зберігання, ринку із
досконалою конкуренцією та інформацією, ціни мають бути найнижчими під час збору
врожаю і найвищими наприкінці сезону. І різниця в цінах в часі повина відображати
вартість зберігання. Такий би паттерн цін утворювався за рахунок міжчасового арбітражу
між трейдерами, виробниками та іншими учасниками зернового ринку. В реальності все
набагато складніше і може бути зовсім і навпаки.
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В реальності ж такої типової динаміки цін не спостерігається і все складніше. Причину
такого стану речей потрібно шукати в першу чергу в наступному. Урожай зернових в світі
певним чином розподілений між країнами і поступає не тільки в перший місяць, а
впродовж певного проміжку часу. Фактично щомісяця десь в світі йдуть жнива. Проте цей
факт не в повній мірі може пояснити наявну динаміку світових цін. Хоча варто визнати, що
певна сезонність все ж таки прослідковується, проте вона взагалі не стабільна. Отже, при
наявності повної інформації, все ж таки можна очікувати певної стабільної динаміки. Якщо
для забезпечення населення світу щомісяця потрібен певний обсяг експорту з основних
країн-експортерів, то при наявності досконалої інформації, в цих країнах повина
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встановлюватись щомісячна експортна ціна ФОБ, яка б зростала напочатку сезону до
моменту його закінчення. Сезонна динаміка цін мала б покривати витрати на зберігання
в країнах-експортерах. Така картина буде спостерігатись, якщо власники зерносховищ в
країнах-експортерах зможуть зараннє правильно оцінити щомісячний попит в країні та
обсяги експорту. Але це, звичайно, дуже важко. В режимі реального часу надходить
інформація про ринкову ситуацію в поточному місяці та очікуваної ринкової ситуації в
натупні періоди маркетингового року для зернових. Таким чином, власники зерносховищ
вибудовують свою поведінку відповідним чином. Наприклад, якщо в певний день надійде
інформація про вище за нормальний очікуваний врожай, то трейдери будуть виходити з
того, що ціни на пшеницю в середньому за рік будуть нижчими, ніж до цього очікувалось.
Таким чином вони будуть скорочувати свої запаси, що призведе до зниження цін.

В Україні є певний дефіцит елеваторних потужностей. Сільгоспвиробники продають
зернові та олійні впродовж всього сезону, проте основним періодом продажу є перші три
місяці після жнив. А 20-30% реалізується безпосередньо під час збирання врожаю.
Найпоширенішим місцем зберігання врожаю одразу після збирання є власні
зерносховища в господарствах. Власний приватний склад/елеватор використовують 70%
респондентів, інший приватний склад/елеватор – 21%, державний склад – 5%, а не
зберігають (продають з-під комбайна) – 4% опитаних. Причини швидкого продажу (до або
відразу після збирання врожаю) сільгоспвиробниками: необхідність швидкого отримання
фінансування (оплати) та невпевненість, що ціна буде привабливішою в майбутньому.
У причинах раннього продажу зерна є суттєві відмінності залежно від розміру
господарств. Так, малим підприємствам бракує місця для довготривалого зберігання.
Водночас агрохолдинги вважають найважливішими питання ціни. Причини регіональних
відмінностей – дефіцит потужностей для зберігання зерна в західних регіонах, потреба
розрахунків із компаніями за поставлені матеріально-технічні ресурси
Трейдери закуповують якомога раніше товар через: 1) цінові ризики; 2) потребу
виконання укладених контрактів. Цінові ризики та потреба виконання укладених
договорів є основними причинами ранньої закупівлі зернових переробниками. Для цієї
групи також критичною є наявність у майбутньому достатньої кількості сировини.
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2.4 Роль WASDE звітів Мінсольгоспу США

2.5 Якість зерна та вплив на ціну

Якість зернових впливає на ціноутворення. Ціни на зернові різних класів якості сильно
корелюють, проте цінова різниця між різними класами і вона варіює в часі в залежності від
ринкових умов (в основному попиту та пропозиції), які складаються на момент ціноутворення.
У різних країнах світу існують різні показники, норми на якість зерна та системи
стандартизації. Наприклад, по пшениці універсальної товарної класифікації для всіх країн не
існує. Проте по даній культурі створено міжнародні специфікації на її різновиди (м'яка і
тверда).
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ЄС виділяє три основні показники якості зерна, які аналогічні з вітчизняними. А саме: і) вміст
білка; іі) число падіння; ііі) натура зерна. Також в Європі тільки пшиниця дурум вважається
твердою, всі інші мякими типами. В США є своя градація на тверді та мякі сорти3:
-

-

Тверді. HRW (hard red winter): біля 40% всього врожаю та експорту пшениці, має
помірний вміст білку (11-12%). HRS (hard red summer): біля 20% врожаю та експорту,
має найвищий вмість білку (13-14%). HW (hard white): має схожі хлібопекарські
характеристики до HRW
Мякі: SRW (soft red winter): біля 18% врожаю та 14% експорту, має низький вмість білку
(~10%). SW (soft winter): 10% врожаю та 20% експорту

Різницю за цими показниками вважають несуттєвою, проте за вмістом білка є розбіжності. У
стандартах деяких країн ЄС домінує визнаний у всьому світі показник – сила борошна. Україна
його заміняє на три інші: якість клейковини, її вміст та індекс деформації.
В Україні стандарти прикріплені до кожного виду зерна, а не об’єднані в загальний список
вимог. Наприклад, по пшениці можна виділити три основні групи:


технологічні показники якості зерна – їх класифікація різноманітна: вологість, колір,
запах, смак, засміченість або чистота, зараженість, кількість дрібної фракції;


показники, що характеризують мукомельні властивості: склоподібність, натура, маса
1000 зерен, питома вага, вирівняність, зольність, типовий склад;


показники хлібопекарських властивостей: вміст і якість клейковини, автолітична
активність зерна, дисперсний склад муки, газоутворювальна здатність, фізичні властивості
тіста і показники пробної випічки хліба.
На їх підставі визначають клас зерна пшениці м’якої і твердої у процесі її заготівлі та
переробки. При цьому особливе значення надають показникам таким як вміст білка і
клейковини в зерні, її якості та числу падання, оскільки вони меншою мірою змінюються
порівняно з показниками технологічної групи на стадіях приймання і післязбиральної
обробки пшениці, але істотно впливають на якість продукції4.
З 10 червня 2019 року в Україні впроваджено новий стандарт на пшеницю – ДСТУ 3768:2019
«Пшениця. Технічні умови». Тепер кількість класів м'якої непродовольчої пшениці скорочено
до одного. Збільшено значення таких показників: натура, число падіння, вміст домішок та
фузаріозних зерен. Крім того, впроваджено нову методику визначення сажкових зерен –
мікроскопія.

3 Див. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/wheat-classes;
https://www.graintrade.org.au/sites/default/files/Section%2002%20%20Wheat%20Trading%20Standards%20202021%20includes%20WQA.pdf
4
Зерно пшениці має високу поживну цінність і краще, ніж зерно інших культур, відповідає вимогам харчування. Його переробляють
на борошно, крупу, крохмаль тощо. Пшеничний хліб має високі смакові і харчові якості, а пшеничне борошно, крім того, широко
використовують для виготовлення макаронів, печива та інших виробів. Якість борошна і хлібних виробів насамперед залежить від
вмісту білка, кількості та якості клейковини у зерні. Зерно твердих пшениць використовують переважно для виготовлення макаронних
виробів, особливо тверді пшениці з янтарним скловидним зерном. Зерно сильних пшениць іде на виготовлення хліба високої якості.
Борошно сильних пшениць поліпшує хлібопекарські якості борошна слабких пшениць. Зерно сильної пшениці повинно мати високу
скловидність — у насіння із червоним зерном не нижче 70 % і натуру — не нижче 755 г. Борошно першого сорту повинно містити не
менше 32 % сирої клейковини і 14 % білка. Сила борошна не нижче 280 Дж, а об’ємний вихід хліба зі 100 г борошна не менше 550 мл.
Слід зазначити, що якість зерна і сила борошна значною мірою залежать також від грунтово-кліматичних умов і агротехніки
вирощування пшениці. Вміст клейковини зменшується у зерні, вирощеному на півдні і південному сході України, більше, ніж у зерні,
вирощеному у північних і західних областях. Зменшується вміст клейковини і при розміщенні пшениці після гірших попередників
(Іваненко, 2008)
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В цілому між різними класами спостерігається значна ступінь замінності, незважаючи на
можливі значні харктерні відмінності по показниках якості між класами. Попит на різні класи
зерна (пшениці) залежить в основному від ціни на «замінник». Зазвичай попит на зерно
кращої якості більш чутливий до ціни, ніж попит на зерно гіршої якості. Попит на якість зростає
із доходами, і зазвичай попит на кращу якість зростає швидше із підвищенням доходів (є
більш еластичним). Нові джерела використання також відіграють роль. Наприклад,
підвищення інтересу США до виробництва біоетанолу в середині 2000х підвищило попит на
кукурудзу із значним вмістом крохмалу. Або наприклад зростаючий попит на «пісне» мясо.

В Україні в більшій мірі вирощується продовольча пшениця. Найвища частка продовольчої
пшениці спостерігалась у врожаї 2019 року, - біля 60%, найнижчийв 2015 році – 36,5%.
Продовольчій пшениці (за назвою) надають перевагу борошномели через свої
хлібоперкарські якості і відносно високий вміст білку в даному випадку є одним із
ключових характеристик. Тому зазвичай продовольча пшениця реалізується із премією до
фуражної, але ця премія значно варіюється в часі і з 2015 року коливалась від 7 до 22 дол
США/т. І це не дивно, оскільки для виготовлення якісної хлобобулочної продукції потрібно
задовольними мінімальні вимоги по вмісту білку і борошномели створюють на зерно і
відповідний попит. Коли пропозиція пшениці із високим вмістом білку незначна, пшениця
із низьким вмістом білка зазвичай є поганим замінником, тому попит на багату білком
пшеницю є відносно нечутливим до ціни. І таким чином в роки малої пропозиції багатої
на білок пшениці, ціновий розрив або премія між продовольчою та фуражною пшеницею
зростатиме. Це фактично спостерігалось і в Україні, якщо співставити графік премій та
роки врожаїв із відносною пропозицією продовольчої пшениці – видно, що премія в
середньому значно нижче в роки більшого врожаю продовольчої пшениці (2018-2020 рр)
ніж в роки меншої пропозиції.
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Питання ГМО і цінової різниці.

2.6 Енергоносії та ціни на зерно

Основні фактори, які впливають на світову пропозицію зерна, це:
• Зміни цін на матеріально-технічні ресурси
• Зміни цін на товари, які конкурують за ті самі ресурси або фактори виробництва
(пшениця проти кукурудзи тощо)
• Зміни цін на поєднанні товарі (наприклад, олія соняшникова та шрот)
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•
•
•

•

Зміни цінового ризику та ризику врожайності з боку виробників
Зміни технології виробництва
Зміни інституційних факторів, як наприклад урядові програми/втручання в ринок.
Інституційні фактори в свою чергу можуть бути такими:
• Вплив природних факторів
• Аграрна політика (впливає на виробничі мотиви)
• Макроекономічна політика (впливає на вартість капіталу та доходи)
• Грошово-кредитна політика - обмінний курс (вартість валюти)
• Фіскальна політика (питання ПДВ, наприклад. Дотації)
• Екологічні політики
• Торгівельні політики (попит та пропозиція експорту та імпорту)
• Міжнародна допомога та запозичення (попит на імпорт)
• Інші шоки
Вплив природних факторів

Енергоносії впливають прямо і опосередковано на сільське господарство. По-перше,
паливо безпосередньо є одним із прямих виробничих витрат в аграрному виробництві.
Аграрне виробництво є доволі енергетично затратною справою порівнянно із іншими
секторами економіки в світі, в декілька разів перевищуючи, наприклад, частку
енергоносіїв в загальних витратах промисловості. Також енергоносії мають вплив через
інші матеріально-технічні ресурси, наприклад агрохімікати та мінеральні добрива, які є
побічними продуктами переробки нафти або виробляються з природного газу. По-друге,
вартість енергоносіїв впливає на стимули до виробництва біопалива, що створює
додатковий попит на агросировину (на зернові, цукрову тростину та олійні). При
запровадженні певної біопаливної політики (переважно із державною підтримкою), потім
важко від неї відмовитись, що продовжує створювати попит на агросировину навіть в
періоди низьких цін на енергоносії.

Бразилія,ЄС та США наразі виробляють біля третини всього випуску біопалива. Нещодавно,
декілька країн оголосили про свої наміри збільшити виробництво біопалива в рамках
зусиль у боротьбі із досягненням своїх цілей по зменшенню впливу на довкілля (викиди
парникових газів). Інші країни (Індія, Індонезія та Малайзія) також поставили перед собою
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амбітні цілі. Очікується, що до 2026 року виробництво біопалива може збільшитись на
40%5.

Продовж останнього століття було декілька епізодів криз цін на енергоносії. Перша сталася
в 1973 році, коли країни ОПЕК запровадили ембарго на експорт нафти, що підвищили ціни
на нафтку в 4 рази. До того ж вихід СРСР на світовий ринок зернових в 1073 році створи
додатковий попит і ще більше підштовхнув ціни на зернові вгоруДалі був незначний
стрибок під час революції в Ірані 1989-90 рр., зменшення видобування під час фінансової
кризи в східній Азії та під час глобальної фінансової кризи 2008-09рр. В 2020-му році,
через рішенн країн ОПЕК+, світовий видобуток нафти зменшився на 7%, що підігріло ціни
(на додачу до підвищення попиту з боку Китаю та пославшання долара) і очікується, що
енергоносії додадуть в ціні ще 9% в 2022му році.

2.7 Вплив природних явищ. Ель та Ла-Ніньйо

5

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-0350012021/original/CMOApril-2021.pdf
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Ефекти Ель- та Ля-Ніньйо полягають у наступному6. У звичайні роки або у ситуації
нормального балансу, уздовж усього тихоокеанського узбережжя Південної Америки
через прибережний підйом холодних глибинних вод, зумовлений холодною
поверхневою Перуанською течією, температура поверхні океану коливається у вузьких
сезонних межах — від 15 C до 19 C. Поверхневі води океану переносяться східними
вітрами — пасатами — від берегів Перу в західну зону тропічної частини Тихого океану,
де формується так званий тропічний теплий басейн (ТТБ). Глибина цього теплого шару
води досягає 100—200 метрів. Внаслідок нагону води, рівень океану біля берегів Індонезії
на два фути вищий, ніж біля берегів Південної Америки. У той же час температура
поверхні води на заході в тропічній зоні становить в середньому 29-30°, а на сході 22-24°.
Невелике охолодження поверхні на сході, це результат апвелінга — підйому глибинних
холодних вод на поверхню океану при підсмоктуванні води пасатними вітрами. Таким
чином формується великий тропічний теплий басейн (ТТБ), одночасно в атмосфері
утворюється район рівноваги в системі океан-атмосфера (коли всі сили урівноважено й
ТТБ нерухомий). Це ситуація нормального балансу. Нагріта вода інтенсивно
випаровується і «накачує» атмосферу енергією. Над нагрітим океаном утворюються
хмари. Пасатні вітри (у тропічній зоні постійно дмуть східні вітри) женуть шар цієї теплої
води від Американського узбережжя в бік Азії. Поблизу Індонезії плин зупиняється, і над
півднем Азії ідуть мусонні дощі.

У період Ель-Ніньйо температура поверхні океану в прибережній зоні підвищується на 610°С. Як засвідчили геологічні і палеокліматичні дослідження, такий феномен існує не
менше 100 тисяч років. Коливання температури поверхневого шару океану від
екстремально теплих до нейтральних або холодних відбуваються з періодами від 2 до 10
років. В наш час термін Ель-Ніньйо використовують щодо ситуацій, коли аномально теплі
поверхневі води охоплюють не лише прибережну ділянку біля Південної Америки, але й
велику частину тропічної зони Тихого океану аж до 180 меридіану. Він являє собою
витягнутий язик нагрітої води, за площею рівний території США. Під час Ель-Ніньйо в
6

Коротко про явище можна познайомитись на цьому ресурсі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%9D%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE. Опис явища взяти з вікіпедії. Більш розлого на
сайті Міжнародно науково-дослідного інституту клімату та суспільства Колумбійського університету
США https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso/enso-essentials/
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районі екватора цей плин прогрівається сильніше, ніж звичайно, тому пасатні вітри
слабшають або зовсім не дмуть. Нагріта вода розтікається, повертається до
американського берега. Утворюється аномальна зона конвекції. На Центральну і Південну
Америку звалюються дощі й урагани. Формування величезного резервуара тепла —
головна й необхідна умова переходу до режиму феномену Ель-Ніньйо
Явище Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої
температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Такі
цикли відзначалися в 1984-85, 1988-89 і 1995-96 р. У такий час на сході Тихого океану
встановлюється незвично холодна погода. Під час формування Ла-Нінья пасатні (східні)
вітри з західного узбережжя обох Америк значно підсилюються. Вітри зрушують зону
теплої води і «язик» холодної води розтягується на 5000 км, саме там (Еквадор — острова
Самоа), де при Ель-Ніньйо утворюється пояс теплих вод. У цей період в Індокитаї, Індії й
Австралії спостерігаються потужні мусонні дощі. Країни Карибського басейну і США при
цьому страждають від посух і смерчів. Ла-Нінья, як і Ель-Ніньйо, найчастіше виникає з
грудня по березень. Різниця полягає в тому, що Ель-Ніньйо виникає в середньому один
раз у три-чотири років, а Ла-Нінья — раз у шість-сім років. Обидва явища несуть із собою
підвищену кількість ураганів, але під час Ла-Нінья їх буває в три-чотири разів більше, ніж
під час Ель-Ніньйо.

2.8 Ціни та вартість долара (обмінний курс)/вартість капіталу

Світова торгівля більшості аграрної товарної продукції відбуваєтьс в доларах США (включно
із кукурудзою, пшеницею та ячменем). Таким чином ревальвація (підняття у вартості)
долара може «притискати» ціни, оскільки ревальвальвація зменшує попит та підвищує
пропозицію з інших країн (продукція в доларах стає дорожчою), таким чином,
зменшуються ціни. В середньому, 10%-ве зміцнення долара асоціюється із 5%-им
зменшенням цін на аграрну продукцію (див нижче).
Проте вплив вартості капіталу на ціни складніший. Вищі відсоткові ставки можна
асоціювати із нижчими цінами, оскільки це знижує споживчий попит на продукцію і
змінити очікування щодо майбутньої економічної активності через зменешення

29 |

інвестицій. З іншого боку, вищі відсоткові ставки можуть відповідати і вищими цінам,
оскільки вищі відсоткові ставки підвищують необхідну дохідність зберігання зерна.
Результати досліджень, таким чином, свідчать про фактично незначний звязок вартості
капіталу та цін.

2.9 Інші цінові фактори та їх кількісний вплив

Вплив доходів. Зростання доходів в світі асоціюється із зростанням попиту, тому можна
очікувати позитивний вплив на ціни. Проте, із зростанням доходів, попит на
продовольство зростає меншими темпами від попиту на інші товари та послуги (це ще
відомо із закону Енгеля з 1857 року). Це, в свою чергу призводить до зниження реальних
цін на продовольство і зернові зокрема. 10%-ве зростання реального ВВП відповідає 6%му падінюю реальних цін на продовольство.
Вплив умов врожаїв та інших політик (біопалива). Про stock-to-use ratio (міра того,
наскільки добре ринки забезпечені продукцією порівнянно із попитом), політику
біопалива було згадано вже вище. Зазвичай, низке співвідношення запасів до
споживання підігріває ціни і навпаки. Оцінена кількісно залежність виглядає таким
чином: сростання stock-to-use ratio на 10% асоціюється із 3,3%-вим падінням цін.
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Ціни на аграрну продукції і зернові зростатимуть – оцінка Світового Банку. Очікуються, що
ціни в 2021 році в середньому будуть на 14% вище за 2020ий, і далі також буде незначне
зростання в 2022-му році.

3. Ціноутворення в зерновому ланцюжку України
3.1 Зерновий ланцюжок постачання, його структура та вартість

Відправною точкою для внутрішніх цін на зернові в Україні є світовий ринок, оскільки
Україна переважну кількість свого зерна експортує і таким чином дуже сильно інтегрована
в глобальну торгівою зерном. В спрощеному вигляді для України ціни виробників або ціни
на кожному окремому рівні зернового ланцюжка визначатимуться як різниця між
світовою ціною та витратами на доставку зерна на світовий ринок. Більш предметно для
України, - це ціна FOB в чорноморському порту мінус витрати на доставку від
сільгоспвиробника до порту, його перевалка в порту на судно та вартість судозаходу (або
портові збори в загальному). Можна також брати за точку відліку і ціну імпорту – на
умовах CIF, або ціну, наприклад, в єгипетському порту, проте в даному випадку від CIF
потрібно додатково віднімати витрати на страховку, фрахт та доставку морем до порту
призначення.
Умовно, найдовший експортний зерновий ланцюжок можна поділити на такі складові:
доставка з поля на елеватор (тут також моживий проміжний етап – зерносховизе
сільгоспвиробника), далі йде етап доставки елеваторних операцій, завантаження на
транспорт і доставка до морського порту, перевалка в порту (через елеваторні потужності
в портах – портові елеватори) на борт судна. На кожному з цих етапів, крім витрат на
операції із зерном, також додаються витрати повязані із державним регулюванням
операцій із зерном та дотриманням законодавства в різних сферах, зокрема це в сфері
здоровя рослин (фітосанітарія), здоровя тварин (ветеринарія), здоровя людей (харчова
безпечність), трудове законодавство, безпека на транспорті, екологія і тд. Всі ці витрати
для вантажовласника (зазвичай трейдера) на кожному етапі (на експедиторів, на
елеваторів, сюрвейерів, брокерів, фумігаторів, інспекторів) та прибуток/маржа трейдера
є вкрай важливими для того, якою буде кінцева закупівельна ціна для сільгоспвиробника
(farm-gate price). Зерновий ланцюжок може бути і коротший, коли, наприклад, зерно
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може одразу доставлятись з поля в порт, відповідно тоді витрати на доставку будуть
меншими.

Отже умовно експортування та логістику зерна можна розбити на 3 етапи: поле-елеватор,
елеватор-порт та порт. Ще 10 років томі, зерновий ланцюжок доставки значно поступався
по ефективності та витратам аналогічним ланцюжкам в країнах-конкурентах України, це
безпосередньо США та ЄС. Витрати на переміщення зерна для українських господарств
до портів Чорного моря майже на 40% перевищували витрати на порівнювальні послуги
у Франції та Німеччині, і приблизно на 30% подібні витрати в США. Портові витрати в
Україні виглядали особливо високими у порівнянні з конкурентами і зернотрейдери
витрачали набагато більше у портах (чорні фрагменти стовпчиків на рисунку вище) у
порівнянні з конкурентами з ЄС та США, – майже у 3 рази. Портові витрати як такі можна
поділити на ті, що пов’язані з обробкою вантажів, та ті, що пов’язані з обслуговуванням
суден у порту. В обробку вантажів входять витрати на розвантаження та завантаження
терміналів, зберігання, розвантаження та навантаження суден, сертифікація,
експедиторські витрати і т.п. Обслуговування суден включає у себе витрати, пов’язані із
суднозаходом та перебуванням суден у порту завантаження, плата за агентські послуги
та усі додаткові витрати, обумовлені чартером (кількість портів завантаження, кількість
завантажувальних причалів, додаткові витрати, пов’язані із пересуванням судна і т.д.) –
детальніше про це трішки нижче.
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З часом, ефективність зернової логістики покращується і стає все менш затратною. З 2010
року розрив між закупівльною ціною сільгоспвиробників та експортною ціно (FOB) значно
скоротився і встановився на рівні біля 30 дол США/т, що наближається до аналогічних
показників в США, хоча порівнюючи із США не потрібно забувати і значно більші відстані
транспортування в США. Це дає можливість українським сільгоспвиробникам заробляти
вищий відсоток від експортної ціни. Наразі сільгоспвиробники по закупівельній ціні
досягаються відмітки в 80% від експортної ціни. В 2010 році цей показник становив 5060%, в ще більш довгій ретроспективі, в середині 90х років сільгоспвиробники
отримували менше 40% від експортної ціни. Таким чином є певна позивна динаміка і
«гарна новина» для сільгоспвиробників, що з часом вони справді зможуть досягнути
показники співвідношення закупівельних до експортних цін, які є в розвинуних країнах,
все є таки по кожному з елементів зернової логістики є значний простір для підвищення
ефективності та якості.

3.2 Якість та вартість інфраструктури в цілому та окремих її елементів

Логістична система України вимагає значного оновлення. Україна відносно відкрита для
глобальної економіки і ефективна логістика важлива для підтримки її подальшого
економічного розвитку та для отримання вигод від торгівлі, природніх ресурсів та
географічного розташування (близькість до інтегрованого ринку ЄС та до експортних
ринків Близького сходу та Північної Африки). Вартість логістичних витрат в Україні
залишається достатньо високою, а слабкість української логістики відображена у її
низькому рейтингу в Індексі ефективності логістики Світового банку. Україна займає
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набагато нижче місце не тільки у порівняння з лідером рейтингу - Німеччиною, але і також
значно відстає від свого найближчого сусіда - Польщі. Особливо, Україна відстає у якості
торгівельної та транспортної інфраструктури (це порти, залізничні шляхи, дороги,
інформаційні технології - ‘Інфраструктура), у ефективності митних та прикордонних
процедур оформлення ('Митниця') та у компетенціях та якості логістичних послуг —
автомобільні вантажні перевезення, експедиція, митне брокерство ('Якість та компетенції
логістики’). Ця компонента має своє коріння більше в слабкості системи освіти та науки, і
неспроможності герерувати якісні та сучасні кадри для всіх щаблів транспортної та
логістичної галуззі України. Більш того, показники логістичної системи не поліпшувалась
останні 5 років.
Україна генерує значно більші показники обсягу транспортування на одиницю ВВП
порівняно з іншими країнами Європи. Це відбувається через низьку щільність населення,
географію та структуру виробництва (значна залежність від металів, виробництв з
низькою доданою вартістю та сільського господарства). Це означає, що транспортні
витрати становлять пропорційно велику частку в кінцевій ціні багатьох видів продукції.
Слабкість України в інфраструктурі також можна помітити у показниках відносної
ефективності у таких компонентах Світового Індексу Конкурентоздатності 2019 року
Світового економічного форуму як Інфраструктура та ІКТ. Масштаб потенційного
покращення в інфраструктурі у порівнянні з її сусідом Польщею та третьою найбільш
конкурентоздатною економікою у Європі – Німеччиною, доволі значний. Наприклад,
розвиток авіасполучень в Україні становить 60% від показника Польщі та лише 8%
порівняно з Німеччиною. Якість дорожньої інфраструктури в Україні становить 70% від
показника Польщі та 57% порівняно з Німеччиною. В середньому, Україна відстає на 30%
від Польщі та на 45% від Німеччини по ефективності інфраструктури та ІКТ. Хронічне
недостатнє інвестування у транспортну інфраструктуру по всіх регіонах України
залишається одним з головних чинників такої низької ефективності інфраструктури.

3.3 Перевалка зернових в морських портах та вартість суднозаходів
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Вартість зернової логістики зменшується, а відповідповідно підвищується її відповідність в
першу чергу завдаки портовій складовій ланцюжка. Як вже вище зазначалось, портові
витрати можна поділити на ті, що пов’язані з перевалкою вантажів (розвантаження та
завантаження терміналів, зберігання, розвантаження та навантаження суден,
сертифікація, експедиторські витрати і т.п), та ті, що пов’язані з обслуговуванням суден у
порту. Звісно, усі ці витрати різняться від порту до порту та залежать від тоннажу судна,
але з високим рівнем упевненості можна припустити, що портові збори становлять у
середньому від 20 до 50% усіх портових витрат для ключових українських товарів.
Витрати або ціни на обробку (перевалку) вантажу є ринкові і з часом вони невпинно
знижуються, з 2010 вартість перевалки знизилася з 17-18 доларів США за тонну до
фактично 10. І це повязано із значними інвестиціями в перевалочні потужності, які
підвищилися з 32 мільйонів тон до більше 65 мільйонів тон.
Портові збори, на відміну від вартості перевалки, в основному регулюються урядом, а
саме Міністерством інфраструктури України/Адміністрацією морських портів України
(АМПУ) і саме тут уряд може знизити витрати на експортно-імпортну логістику через
зниження розміру портових зборів. Є частина ринкових зборів, але такі 7 портових зборів,
як корабельний, маяковий, причальний, канальний, якірний, адміністративний та
санітарний збори. Ці 7 зборів перевищують відповідні ставки зборів в інших портах
Чономорсього регіону та країн-конкурентів в 2-3 рази. І оскільки вони домінують у
структурі витрат за суднозахід – 60-70% дисбурсментського рахунку, то це робить .
вартість суднозаходу в Україні занадто високою в міжнародному порівнянні, що,
відповідно, збільшує витрати на торгівлю України і робить українські порти
неконкурентоспроможними. Відтак, сільгоспвиробники отримують меншу ціну, а
споживачі забаго сплачують за полицях роздрібної торгівлі.

3.4 Привабливість різних видів транспортування зерна на експорт

На логістичні витрати в зерновому ланцюгу також впливають економічно викривлена
привабливість різних видів транспортування зерна. На сьогодні переважна більшість зерна
в Україні транспортується залізницею, на другому місці за обсягами йдуть автомобільні
перевезення, а на річковий транспорт припадає лише невелика частка. Проте річковий
транспорт є найбільш економічно ефективним способом транспортування сипучих
аграрних товарів сільського господарства. Річкова система Міссісіпі у Сполучених Штатах
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є яскравим прикладом: вона за низької вартості забезпечує перевезення понад половини
всього експорту зернових США до портів у Мексиканській затоці, що дозволяє суттєво
економити на логістичних витратах. Як і Міссісіпі, річка Дніпро в Україні проходить через
ключові зерновиробничі регіони країни, і становить собою важливий та належним чином
розвинений навігаційний актив.
Крім браку інвестицій, недорозвиненність річкових перевезень гальмується їх відносною
дороговизною порівнянно із іншими видами транспорту, в першу чергу із залізницею
відносно низькі залізничні тарифи. Наприклад, станом на минулий рік, вартість
перевезень зерна на відстань 400 км річкою та залізницею була майже однаковою. В той
самий час, в ЄС та США перевезення річкою на 60% дешевше від залізниці.

Вартість залізничних перевезень зернових та олійних видається дещо заниженою в Україні,
принаймні порівнянно із вартістю вантажоперевезень в США. За даними УЗА, вартість
перевезення зерна на 400 км в Україні складала $16/т в 2019 році. В США, згідно даних
AMS USDA, співставна по відстані вартість перевезень складає щонайменше $22/т.
Звичайно, в цьому порівнянні не йдеться про якість послуг, також в США зернові
перевезення трішки по іншому організовані ніж в Україні, а саме маршрутами та в більших
обсягах (так званими unit trains по 25 вагонів або шатлами по 75-120 вагонів-зерновозів
по приблизно 100 тон вантажопідйомності кожен). Тобто в принципі поступово можна
очікувати здорожчання вартості залізничних перевезень і вартість в США може слугувати
певним бенчмарком.
У відносних величинах вартість перевезень річкою в Україні значно дорожча за вартість
вантажоперевезень авто чи залізницею ніж це є в ЄС та США. Як можна наближуватись до
показників США та ЄС? Аналізуючи безпосередньо вартість річкових перевезень в США та
в Україні, можна говорити про доволі значні можливості для зменшення вартості річкових
перевезень в Україні. Рисунок вище показує вартість перевезень в США в залежності від
відстані до Мексиканської затоки. Для порівняння в нас (за інформацією Української
Зернової Асоціації) вартість транспортування річкою на 400 км в 2019 році склала $15/т. В
США, відповідно, вартість транспортування баржами на відстань 400 км була б оціночно
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на рівні $5/т (див рисунок вище), тобто потенціал зниження вартості транспортування
річкою в Україні складає принаймні 2-3 рази.

3.5 Вплив держави та експортних обмежень

Агропродовольча політика ще довго буде фактором ризику для аграрного та зернового бізнесу
зокрема. Зокрема в частині втручань в ціноутворення. Такий стан речей зумовлений перш за все
невисокими доходами населення України і, як наслідок, значною часткою витрат сімейних
бюджетів на продовольство. Наприклад, наразі в середньому домогосподарства в Україні
витрачають близько половини своїх бюджетів на продовольство, в той час як в розвинених країнах
цей показник становить до 15%. Оскільки постійно спостерігається продуктова інфляція (ціни
постійно ростуть), особоливо на тлі теперішнього злету цін на аграрну продукцію, то політики
завжди будуть намагатись різними інструментами в першу чергу впливати на ціни і не давати
зростати, оскільки це питання дуже чутливе для населення і, таким чином, політично виграшне
для політиків.

Одним з таких можливостей «впливу на цін» є податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ наразі
генерує близько третині всіх доходів бюджету України. ПДВ - це податок на споживання і він є
нейтральним для виробництва, тобто кінцевим платником цього податку є кінцевий споживач.
Виробники та продавці, як правило, акумулюють ПДВ з продажу та сплачують ПДВ на засоби
виробництва, а також розраховують і передають баланс до бюджету України. Отже, ПДВ для
виробників та трейдерів є лише адміністративним тягарем, і чим ефективніше працює система
адміністрування, тим меншим це є тягарем для виробників. Проте ПДВ не має жодного впливу на
їх ділові рішення. Це можна показати на прикладі вище, ще ми моделюємо адміністрування ПДВ
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на аграрну продукцію та продукти його переробки. Для спрощення можна вважати сире молоко
та продукт його переробки – цільне молоко. Також для спрощення припустимо, що сире молоко
«зявляєть з повітря» - тобто не має ПДВ на вхідні ресурси. Всі в нашому модельному ланцюжку є
платниками ПДВ. Отже, переробник закуповує у сільгоспвиробника сире молоко для переробки
за ціною 120 грн/т із ПДВ, тобто ціна виробника в даному випадку 100 грн/т і сума ПДВ – 20 грн/т.
Сільгоспвиробник зобовязаний перерахувати ці 20 грн/т (його ПДВ зобовязання) до бюджету, а
для переробника 20 грн/т – ПДВ кредит (тобто він «прокредитував» бюджет України в сумі 20
грн). На наступному етапі переробник переробляє сире молоке в цільне і реалізує його
дистриб’ютору за 180 грн/т із ПДВ (ціна виробника – 150 грн/та і 30грн/т – ПДВ). З цих 30 грн
дистрибютор віднімає 20 грн, якими він «прокредитував» вже бюджет на етапі закупки сирого
молока, тобто повернув собі позичене, а залишок (10 грн/т) має сплатити до бюджету. Варто
також зазначити, що 10 грн на цьому етапі – це кошти не переробника, а покупця його продукції
– дистриб’ютора, тобто ПДВ таким чином нейтральний як для переробника так і для
сільгоспвиробника. Аналогічна логіка та арифметика відбувається на етапі постачання цільного
молока в роздрібну мережу. На останньому етапі цільне молоко реалізується населенню, яке
сплачує 50 грн ПДВ в ціні реалізації. Супермаркет з цих 50 грн «компенсує» собі 40 грн, яке він
сплатив на етапі закупки в цін, і перераховує до бюджету лише 10 грн. Таким чином весь обсяг
ПДВ, який генерується в ланцюжку постачання сплачує кінцевий споживач. При зменшенні ставки
оподаткування, зменшуюється пропоційно бюджетні надходження від ПДВ.

На бюджетні надходження та адміністрування не впливає диференціація ставки ПДВ по ланцюжку
постання, наприклад при зменшенні ставки ПДВ на проміжне споживання або при постачанні
сирого молока (продовжуючи попередній приклад) на переробку. Як можна побачити з
вищенаведених таблиць, на бюжетні надходження маює вплив лише ставка ПДВ на кінцевому
етапі споживання.
З практичної ж точки зору (в реаліях України), можна виділити три загальні випадки, коли
зменшення ставки на агросировину (проміжне споживання) може призвести до втрат бюджетних
надходжень від ПВД:


Операції між платником та неплатником ПДВ
Прикладами таких операцій є:
- сплата орендної плати зерном (у негрошовій формі) власникам паїв, давальницькі
схеми переробки;
- купівля насіння, фуражу або молодняка худоби особистими сільськими
господарствами (одноосібниками), фізичними особами, та окремими категоріями
сільгоспвиробників, які є неплатниками ПДВ.
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Реалізація кінцевому споживачу
Незначна частка з тих товарів, які підпадають під дію закону, все одно реалізовуються
кінцевому споживачу за зниженою ставкою 14%. Прикладом таких продуктів є насіння
соняшнику, пшениця та молоко.

При експорті (зернових) завжди виникає питання поверення ПДВ. Якщо трейдер вирішує
експортувати зерно, уряди більшості країн (включно з Україною) мають нульову ставку ПДВ при
експорті. Нульова ставка означає, що трейдеру повертається сума ПДВ, сплачена
сільгопвиробнику, коли він доводить, що зерно було дійсно експортовано. Така міжнародна
практика застосовується з метою уникнення подвійного оподаткування, оскільки більшість країн
застосовують ПДВ при імпорті зерна. Сама по собі, нульова ставка експортного ПДВ є
нейтральною з точки зору фінансових і економічних результатів.

За відсутності відшкодування ПДВ трейдерам, податок ПДВ перестає бути нейтральним і
перетворюється в податк на експорт зернових. Проте втрачає від цього насправді не
трейдер, а сільгоспвиробник, оскільки невідшкодований ПДВ трейдерами просто
перекладається на плечі сільгоспвиробників у вигляді нижчих закупівельних ціню.
Оскільки екпортна ціна зафіксована в контракті між трейдером та імпортером, то сума
ПДВ до (не)відшкодування легко розраховується, а відтак на цю суму (17 грн/т в таблиці
вище) зменшуються закупівельні ціни для сільгоспвиробника.
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Інші експортні обмеження (як наприклад, експортне мити чи квота на експорт зернових)
також зменшують закупівельні ціни у сільгоспвиробників, і фактично сільгоспвиробники є
ті, за чий рахунок запроваджується політика обмеження експорту сільгосппродукції.

Реальний ефект запровадження експортних обмежень в Україні можна побачити на графіку
вище. В Україні впродовж 2000-х та на початку 2010-х було декілька епізодів
запровадження експортних обмежень під гаслом забезпечення продовольчої безепеки
країни. До 1го березня 2016 року на ринку зернових майже безперерно діяли експортні
обмеження, або у вигляді прямих обмежень у вигляді експортних мит або квот, або у
вигляді невідшкодування ПДВ при експортних операціях із зерном (див таблицю нижче).
В результаті розрив між експортними та закупівельними цінами в період дії експортних
обмежень був значно більший і волатильний. Як результат, в період дії обмежень
співвідношення закупівельних цін до експортних було на рівні 50-60%, проте почало
підвищуватись і збільшилось до більше ніж 70% після 2016, коли експортні обмеження
перестали діяти.
Таблиця 1 Історія обмежень експорту зернових в Україні, починаючи з 2006 року (в дужках в тис тон)

Дата

Подія
Запровадження ліцензування експорту та імпорту пшениці і суміші,
28 вересня 2006 року
пшениці та жита (меслину)
Запровадження до 31 грудня 2006 року експортних квот на:
11 жовтня 2006 року
пшеницю (400); ячмінь (600); кукурудзу (500); жито (3)
Нові експортні квоти на період з 1 січня 2007 року до 30 червня 2007
8 грудня 2006 року
року: пшениця (3); ячмінь (600); кукурудза (500); жито (3)
Разом за 2006/2007 маркетинговий рік: пшениця (403); ячмінь (1200); кукурудза (1000);
жито (6)
22 лютого 2007 року
Скасування експортних квот на ячмінь та кукурудзу
16 травня 2007 року
Скасування експортних квот на пшеницю
Запровадження нових експортних квот на період з 1 липня 2007 року
20 червня 2007 року
до 1 жовтня 2007 року: пшениця (3); ячмінь (3); кукурудза (3); жито
(3)
26 вересня 2007 року
Продовження експортних квот до 1 листопада 2007 року
31 жовтня 2007 року
Продовження експортних квот до 31 грудня 2007 року
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Запровадження нових експортних квот на період з 1 січня 2008 року
26 вересня 2007 року
до 31 березня 2008 року: пшениця (200); ячмінь (400); кукурудза
(600); жито (3)
Продовження експортних квот до 30 квітня 2008 року; на кукурудзу
28 березня 2008 року
скасовані станом на 1 квітня, лише ліцензування до 1 липня 2008
року
Експортні квоти на пшеницю та ячмінь збільшені до 1200 та 900
23 квітня 2008 року
відповідно і продовжені до 1 липня 2008 року
Разом за 2007/2008 маркетинговий рік: пшениця (1203); ячмінь (903); кукурудза (603); жито
(6)
Запровадження експортних квот до 31 грудня 2010 року: пшениця
4 жовтня 2010 року
(500); ячмінь (200); кукурудза (2000); гречка (1); жито (1)
Експортні квоти на пшеницю та кукурудзу збільшені на 500 та 1000
6 грудня 2010 року
відповідно і продовжені до 31 березня 2011 року
Разом за 2010/2011 маркетинговий рік: пшениця (1000); ячмінь (200); кукурудза (3000);
гречка (1); жито (1)
Податки на експорт пшениці, кукурудзи та ячменю (9 % на пшеницю,
19 травня 2011 року
12 % на кукурудзу та 14 % на ячмінь) замість експортних квот.
Податки на експорт були скасовані в жовтні 2011 року
Створений мехізм добровільного обмеження експорту зернових за
допомогою так званого щорічного меморандуму про
Вересень 2012 року
взаєморозуміння між зернотрейдерами і Міністерством аграрної
політики та продовольства. Меморандум працює і сьогодні
2012
Запровадженно невідшкодування ПДВ при експорті зернови
Відновлене відшкодування ПДВ при експортних операціях із
1 березня 2016
зерновими
Джерело: Світовий банк (2013) та власна презентація

Хоча основним фактором впливу на ціну зернових в Україні є ціновий фактор, місцеві умови
також додають до регіональної диференціації цін. В залежності від місцевих факторів, в
тому числі від погодних та шкідників. Приклад внутрішніх цін на продовольчу пшеницю в
Хмельницькій області це гарно демонструє. Оскільки Україна не настільки велика, як,
наприклад, США, то і витрати на переміщення зерна з однієї області в іншу доволі
незначні, тому і не має значнох цінової диференціації між областями. Проте ціни в
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Хмельницькій області впродовж 2010-2012 років доволі відрізніється від динаміки цін
інших областей. Це було зумовлено двома ключовими факторами: (1) Хмельницька область
вважається ключовим постачальником якісної продовольчої пшениці для західних областей
України. В 2010 році в Хмельницькій області спостерігався значній неврожай пшениці, ніж в інших
регіонах України і це зумовило значний попит і підвищення ціни, як результат. (2) на додаток,
впродовж сезосу 2011-12 рр., постачання продовольчої пшениці в центральних регіонах було
доволі низьким через проблеми із клопом-черепашкою, який вцілому зменшував якість нового
врожаю. Це знову спровокувало підвищений попит на пшеницю з Хмельницького і, як результат,
на регіональні ціни.

Починаючи з 1999 року, уряд України запровадив кілька ключових політик, що надавали
перевагу для середнього та великого агробізнесу, зокрема це: 1) сприятливі для великого
бізнесу значні податкові пільги починаючи з 1999 року, 2) заборона на купівлю-продаж
сільськогосподарської землі з 2001 року; 3) спрямована на великі господарства державні
субсидії; 4) кричуще недофінансування суспільних благ, інвестицій в сферу аграрний
знань та інновацій.
1. Значні податкові пільги з 1999 року. У 1999 році Уряд України запровадив значні
податкові пільги для сільського господарства, які з того часу стали домінуючим
елементом загальної фіскальної підтримки сільського господарства (рисунок 8).
Податкові пільги формувались єдиним податком 4ої групи спрощеної системи
оподаткування (або фіксованого сільськогосподарського податку до 2015 року - ФСП) та
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість в сільському
господарстві – АгрПДВ. ФСП - це фіксований податок, який наразі замінює податки на
прибуток та землю, але до 2012 року він замінював близько 12 інших податків і зборів
(World Bank, 2013). Його ставка варіюється від 0,09% до близько 1,00% від нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських угідь. У 2010 році нававнтаження від ФСП
складало в середньому лише приблизно 0,75 дол. США / га ріллі, що фактично залишало
прибутки сільгосппідприємств в Україні неоподаткованими. У 2015 році, завдяки
значному збільшенню нормативної грошової оцінки землі, зобов’язання щодо ФСП
зросли приблизно до 10 доларів США / га, що все ще залишаєтья дуже низьким
порівняно з тим, що сільгоспвиробники заплатили б на загальній системі оподаткування.

42 |

Відповідно до АгПДВ, сільгоспвиробники мали право залишати вихідний ПДВ,
отриманий від продажу, для відшкодування вхідного ПДВ та для інших виробничих
цілей. У 2016 та 2017 роках, система АгПДВ була поступово ліквідована під тиском МВФ
та інших міжнародних донорів. У 2015 році вигоди від АгПДВ оцінювались у 28 млрд грн.
У 2017 році систему податкових пільг АгПДВ було припинено та замінено на так званий
режим «квазіакумуляції ПДВ». Це вже не була система податкових пільг, але натомість
сільськогосподарські виробники (переважно виробники тваринництва та садівництва)
мали право отримувати бюджетні субсидії пропорційно перерахованому до бюджету
ПДВ. Загальний обсяг програми склав 4 млрд грн. ФСП або звільнення від податку на
прибуток продовжує існувати і, певно, ще існуватиме досить тривалий період часу.
Обидва типи податкових пільг за своєю природою є прогресивними, оскільки вони
надають перевагу або надають непропорційно більшу підтримку більш продуктивних і
великих сільгоспвиробників, тим самим неявно надаючи перевагу великому агробізнесу
в Україні.
2. Сприятливий для великого агробізнеса мораторій на купівлю-продаж сільгоспземель з
2001 року. Починаючи з 2001 року, права землевласників розпоряджатися своює
приватною землею обмежувалися мораторієм на купівлю-продаж сільськогосподарської
землі. Основним наслідком мораторію є практично нерозвинений сектор фінансування
аграрного секору під заставу землі. І це попри те, що дрібні фермери працювали
переважно на власній землі, проте не могли використовувати її для залучення
фінансування для свого розвитку. І це на додаток до інших проблем дрібних фермерів у
доступі до фінансових ресурсів через асиметрію інформації та трансакційні витрати.
Зазвичай, дрібним фермерам бракує фінансової звітності, яка задовільнала потреби
банків для оцінки кредитоспроможності (включно через спрощену систему
оподаткування та звітності в аграрному секторі). Вони також зазвичай не мають кредитної
історії та достатнього забезпечення, що ускладнює банки для оцінки ризиків надання їм
кредитів. Термін дії мораторію на продаж земель закінчується в липні 2021 року, але для
розвитку кредитування знадобиться досить багато часу.
3. Сприятлива для великого бізнесу система державних субсидій. Усі субсидії
сільгоспвиробникам можна поділити на 5 основних програм: 1) пільгові кредити; 2)
підтримка фермерських господарств; 3) підтримка садівництва; 4) підтримка
тваринництва, переробки та зберігання; 5) часткова компенсація витрат на
сільгосптехніку (вітчизняного виробництва). Незважаючи на загальний неефективний
дизайн системи підтримки (Nivievskyi and Deininger, 2019), вона неявно фокусується на
великих сільськогоспвиробниках і взагалі не бере до уваги сімейні ферми чи особисті
селянські господарства. Перш за все, лише близько 15% всієї бюджетної підтримки
спрямовується на потреби фермерських госоподарств. Усі інші програми не привязані до
розміру господарств, проте через специфічний дизайн програм, малі фермери просто не
можуть отримати доступ до цих програм. Наприклад, програми часткової компенсаціх
відсоткових ставок доступні лише тим господарствам, які вже мають доступ до
кредитування комерційних банків. Переважно це ферми площею понад 2000 га. Менші
ферми (розміром менше 500 га, або навіть менше 100 га) зазвичай не мають доступу до
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банків та комерційних кредитів. Як наслідок, лише мізерна частка субсидій на
здешевлення кредитів (якщо взагалі) досягає дрібних фермерів.
4. Очевидне недостатнє фінансування суспільних благ , аграрної науки та інновацій. Надання
суспільних благ в селах, включно з дорогами, медичними послугами, чистою воду та школами;
інвестування в аграрні дослідження та дорадництво є фактично стрижнем підтримки малих
сільгоспвиробників. Очевидно, це не було в пріоритеті аграрної політики з 1998 року. Як наслідок,
для малих фермерів практично відсутні консультаційні та дорадчі послуги, а також інформаційні
системи та системи знань (хоча, це певною мірою покращується із розвитком сучасних цифрових
технологій), сільська інфраструктура знаходиться в поганому стані, що спричиняє непропорційно
більші трансакційні витрати для малих фермерів, система аграрних досліджень та розробок
практично відсутня для потреб малих фермерів (великі виробники мають і розробляють власні
приватні системи).
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1. Товарні ринки та ринки деривативів
Дериватив (похідний інструмент) – це фінансовий інструмент/актив, ціна якого залежить
(походить) від ціни іншого, актива/індикатора, який називають первісним. Первісними
активом/індикатором можуть бути
•

Фінансові інструменти (акції, індекси, курси обміну валют, процентні ставки,
різноманітні деривативи і т.ін.)

•

Ціни на сировинні товари (сільськогосподарські товари, метали, енергоресурси і
т.ін.)

•

Погодні індикатори, кредитні рейтинги країн та окремих компаній і т.ін.

Рисунок 1 Товарні ринки та ринки деривативів

Ринки деривативів існують одночасно з фізичними ринками. Вони
дозволяють їх учасникам хеджувати ризики, пов’язані з невизначеністю та
потенційно несприятливими змінами у цінах на товари, які їм потрібно буде
продати чи купити у майбутньому. Це особливо важливо для ринків, де
виробничий цикл є дуже довгим, і є значний розрив між часом понесення
витрат та отримання доходів від продажів.
Тобто, ринки агродеривативів створюють додаткові стимули для
виробництва та зберігання агропродукції, що знижує сезонність цін на
фізичному ринку. Механізм наступний: Хеджування цінових ризиків –
Більша довіра кредиторів – Дешеві кредити – Вища ліквідність виробників
– Можливість тримати зерно протягом довгого часу.
Ринки деривативів: 1) Біржі; 2) Позабіржові системи

47 |

На біржах торгують деривативами, які мають стандартизовані
характеристики (обсяг контракту, якісні показники товару, термін
виконання і т.ін.). Переваги біржової торгівлі:
- Централізована площадка для торгівлі
- Надання гарантій, що контракт буде виконаний (через
«центрального агента»)
- Основні контракти:
Ф’ючерси
Опціони
На позабіржових системах характеристики деривативів встановлюються за
домовленістю між сторонами. Переваги є наступні:
- Нижчі членські внески
- Більші обсяги торгів
- Більша різноманітність контрактів
Основні контракти:
- Форварди
- Опціони
- Свопи
та інші.
Рисунок 2 Позабіржовий ринок: без центрального агента
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Рисунок 3 Біржовий ринок із центральним агентом

2. Деривативні контракти
2.1 Форвардні контракти (форварди)
Форвард - найпростіший та найпоширеніший вид деривативів. Договір між продавцем та
покупцем щодо продажу/купівлі товару в певну дату у майбутньому за ціною, домовленою вже
зараз (в момент укладання форвардного контракту).
Форвард усуває невизначеність щодо майбутньої ціни товару. Майбутня ціна на ринку спот може
значно відрізнятися від ціни, зафіксованої у форвардному контракті. У цьому випадку одна зі
сторін (покупець, якщо спот-ціна буде нижчою за форвардну ціну, чи продавець, якщо спот-ціна
буде вищою за форвардну ціну) програє відносно ситуації, коли б форвардний контракт не було
укладено. Основна мета форвардів – усунути невизначеність, а не гарантувати вигіднішу ціну.
В момент укладання форвардного контракту жодна зі сторін нічого не сплачує іншій стороні.

2.2 Ф’ючерсні контракти (ф’ючерси)
Ф’ючерси - більш формалізована версія форвардних контрактів. На відміну від форвардів, які
можуть бути повністю кастомізовані під вимоги сторін, ф’ючерси є стандартизованими в
термінах кількості та якості первісного товару, часу та місця поставки та інших деталей. Ціна, за
якою товар буде продано/куплено – єдиний невизначений наперед елемент контракту.
За рахунок стандартизації ф’ючерсні контракти є взаємозамінними, тобто для дострокової
ліквідації відкритої позиції контрагентам не потрібно домовлятися про це між собою. Натомість,
можна зайти в протилежну позицію з будь-якою іншою зацікавленою стороною, і це закриє його
зобов’язання по попередній ф’ючерсній позиції. Стандартизація також сприяє високій
ліквідності ринку, тобто можливості купити чи продати контракт швидко і без додаткових втрат.

2.3 Опціонний контракт (опціон)
Форварди та ф’ючерси зобов’язують покупця сплатити попередньо погоджену суму, а продавця
доставити попередньо погоджений товар на дату закінчення контракту.
На противагу, покупці (власники) опціонного контракту мають право, але не зобов’язання,
купити (у випадку опціону типу кол) чи продати (у випадку опціону типу пут) попередньо
погоджений товар за попередньо погоджену суму у визначені контрактом терміни.
Опціон може бути укладений на фізичний товар, або на ф’ючерсний контракт (опціон на
ф’ючерс).
Продавець опціонного контракту зобов’язаний виконати вимоги покупця. За це покупець
опціону має сплатити продавцю премію (= ціна опціонного контракту) в момент укладення
опціонного контракту
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Якщо ціна товару, зафіксована у опціонному контракті, є вигідною для покупця опціону (відносно
ринкової ціни товару у визначений контрактом термін), то покупець опціону може виконати
(використати) свій опціон, тобто зробити відповідну до контракту операцію купівлі чи продажу
товару.
Якщо ціна товару, зафіксована у опціоні, є невигідною для покупця опціону (відносно ринкової
ціни товару у визначений контрактом термін), то покупець опціону може просто відмовитися від
визначеної контрактом операції купівлі чи продажу товару без будь-яких штрафних санкцій.
Біржові опціони є стандартизованими в термінах кількості та якості первісного товару, часу та
місця поставки, а також ціни, за якою товар буде продано/куплено. Єдиний елемент контракту,
який потребує погодження між сторонами, – це його премія.

3. Як торгувати деривативами
Купити чи продати ф’ючерси чи опціони можна через зареєстрованого брокера. Клієнт робить
замовлення (ордер) на потрібну позицію, який містить відповідні інструкції.
-

Ринковий ордер означає, що транзакція має бути виконана негайно за наявною
ринковою ціною.
Лімітний ордер має бути виконаний лише за зазначеною (чи кращою, ніж зазначена) в
ордері ціною.
Стоп-ордер (стоп-лос-ордер) стає ринковим ордером і має бути виконаний одразу, як
тільки ринкова ціна стає гіршою ніж ціна, заздалегідь вказана клієнтом. Цей ордер
використовується у випадках, коли потрібно ліквідувати існуючу позицію по мірі того, як
збитки по ній досягли певного рівня.

Є ще багато інших видів ордерів, які клієнт може виставити перед брокером.
Приклади виконання різних ордерів за різних ринкових умов
•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає ринковий ордер на
його покупку. Ордер буде виконано за ціною $2,50.

•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає ринковий ордер на
його продаж. Ордер буде виконано за ціною $2,50.

•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає лімітний ордер на
його покупку з ціною $2,55. Лімітний ордер буде виконано за поточною ринковою ціною
$2,50, тому що ціна $2,50 є «кращою» ціною покупки ніж $2,55.

•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає лімітний ордер на
його продаж з ціною $2,55. Лімітний ордер не буде виконано поки ф’ючерсна ціна не
виросте до принаймні $2,55, тому $2,55 є «кращою» ціною продажу ніж $2,50.

•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає стоп-ордер на його
покупку з ціною $2,55. Стоп-ордер не буде виконано поки ф’ючерсна ціна не виросте до
принаймні $2,55, тому $2,55 є «гіршою» ціною покупки ніж $2,50. У цьому випадку клієнт
готовий втратити 5 центів ($2,55- $2,50) до того, як буде виконано ордер на покупку.
Тобто, ринок має «перетнути» ціну $2,55 (у небажаному напрямку) і призвести до певних
збитків для клієнта перед тим, як стоп-ордер буде запущено в роботу (звідси і назва stoploss, тобто «зупинити збитки»)
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•

Ф’ючерсний контракт торгується на ринку за ціною $2,50. Клієнт дає стоп-ордер на його
продаж з ціною $2,55. Стоп-ордер буде виконано за поточною ринковою ціною $2,50,
тому ціна $2,50 є «гіршою» ціною продажу ніж $2,55.

3.1 Як читати ринкові дані
Розглянемо наступний приклад на біржі Chicago Mercantile Exchange (CME). Ф’ючерси на
кукурудзу (https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.quotes.html); 1 контракт =
5000 бушелів. Ціна: в центах США за один бушель (крок зміни ціни: формально 1/8 цента, але по
факту ¼ цента ) на 16 липня, 2021
Рисунок 4 Як читати ринкові дані

Таблиця 2 Що означають ціни на прикладі вересневих контрактів
15 липня

16 липня

Ф’ючерсна ціна

564’2

554’4

Один бушель кукурудзи коштує

564,25 центів

554,5 центів

Покупець стандартного ф’ючерсного
контракту (на 5 тис бушелів) матиме
зобов’язання сплатити

564,5*5000=$28 225

554,5*5000=$27 725

Зміна у вартості товару за ф’ючерсним
контрактом

-

- $500
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Ринкові дані (приклади):
•

Біржа: Chicago Mercantile Exchange (CME); Ф’ючерси на кукурудзу

•

5 контрактів (термінів виконання) на рік; максимальна тривалість контракту: 3+ роки

3.2 Специфікація ф’ючерсних контрактів
Специфікація усіх ф’ючерсних контрактів на певний тип товару є стандартною, окрім дати
виконання, і включає такі компоненти:
-

Розмір контракту
Якість товару
Дата поставки
Місце поставки
Ліміти по ціні
Ліміти по позиціях
Розрахунок по контракту
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Розмір контракту: обсяг товару, який потрібно поставити за одним контрактом, зазвичай у
термінах ваги чи кількості.
У попередньому прикладі з кукурудзяним ф’ючерсом, обсяг одного контракту був 5
тис бушелів.
Обсяг ф’ючерсного міні-контракту на кукурудзу на СМЕ – 1 тис. бушелів.
Якість: фізична якість товару, що має бути поставлений згідно контракту. Зазвичай
використовуються відповідні стандарти щодо сортів товару. Деякі контракти дозволяють
продавцю поставити товар нижчої якості за нижчою ціною. Така гнучкість інколи призводить
до проблеми «найдешевшої поставки». У попередньому прикладі про кукурудзу біржа СМЕ
встановила такі вимоги до товару:
-

#2 Жовта (Yellow) за контрактною ціною, #1 Жовта з премією в 1,5 центів за
бушель, #3 Жовта з дисконтом від 2-х до 4-х центів за бушель залежно від
наявності трощення, зовнішніх домішок та інших пошкоджень.

Дата поставки: дата, коли сторони мають виконати всі вимоги контракту. Ф’ючерсні
контракти зазвичай ідентифікують за допомогою місяця їх завершення. Деякі контракти
передбачають період поставки в декілька днів, інші залишають під це цілий місяць. Деякі
контракти дозволяють поставку поки торгівля відповідними ф’ючерсами все ще триває, а
інші дозволять поставку тільки після припинення такої торгівлі. Деякі контракти
передбачають поставку протягом їх «однойменного» місяця (напр., поставка по
березневому контракту має бути в березні), інші мають поставку протягом наступного місяця
(напр., поставка по березневому контракту має бути в квітні), а ще інші дозволять поставку
протягом обох місяців (напр., термін поставки по березневому контракту починається в
березні і закінчується в квітні) Всі ці деталі прописано в контракті. У прикладі з
кукурудзяними ф’ючерсами СМЕ поставка має відбутися не пізніше другого робочого дня
після останнього торгівельного дня відповідними контрактами (робочий день, що передує
15-му числу відповідного місяця).
Місце поставки: точка поставки може бути єдиною визначеною локацією, або цілий
регіоном. Якщо є декілька локацій, для уникнення арбітражу між ними інколи контракти
передбачають премії та дисконти за різні локації, як у випадку з різними сортами, щоб
пом’якшити проблему «найдешевшої поставки». У прикладі з кукурудзяними ф’ючерсами
СМЕ визначає, що поставка може бути в:
-

Chicago Switching District чи Burns Harbor, Indiana Switching District
Lockport-Seneca Shipping District з премією 4,75 центів понад контракту ціну
Ottawa-Chillicothe Shipping District з премією 6,25 центів понад контракту ціну
Peoria-Pekin Shipping District з премією 8,75 центів понад контракту ціну
Havana-Grafton Shipping District з премією 10,25 центів понад контракту ціну
St. Louis-East St. Louis та Alton Switching Districts з премією 16,25 центів понад
контракту ціну

Ліміти по ціні. Ф’ючерсні контракти визначають найменший крок у зміні ціни (тік).
Наприклад, в США для зернових це зазвичай ¼ цента. Для уникнення надлишкових коливань
також існують обмеження по максимальній зміні ціни протягом дня. Торги зупиняються,
якщо ціни зростають або падають більше, ніж на цей ліміт.У прикладі з кукурудзяними
ф’ючерсами біржа СМЕ встановила ліміт в 40 центів за бушель протягом дня.
Ліміти по позиціях. Біржі встановлюють обмеження по кількості контрактів на певний товар
та на певний місяць поставки, які можуть тримати учасники ринку. Це зроблено для
упередження можливості розхитування ринку (шляхом накопичення окремими учасниками
великої кількості контрактів і відповідним маніпулювання ціною) зі спекулятивними цілями.

53 |
Часто ліміти по позиціях не застосовуються до інвесторів, які можуть надати докази, що вони
є хеджерами, а не спекуляторами. У прикладі з кукурудзяними ф’ючерсами біржа СМЕ
встановила ліміт в 1200 відкритих контрактів.
Розрахунок по контракту. Більшість ф’ючерсних контрактів не передбачають обов’язкову
фізичну поставку товару наприкінці терміну дії контракту. Натомість, контракти дозволяють
або обирати спосіб розрахунку (фізична поставка товару або грошовий розрахунок), або
вимагають грошовий розрахунок по них.
При грошовому розрахунку продавець контракту сплачує покупцю різницю між поточною
ринковою вартістю товару та його вартістю згідно ф’ючерсного контракту.
Ф’ючерсний контракт фіксує джерело інформації щодо спот-ціни потрібного товару
(визначеної якості у визначеній локації). Наприклад, біржа СМЕ пропонує ф’ючерси та
опціони на Українську Пшеницю (Ukrainian Wheat (Platts)). Цей ринок є наразі неліквідним
(зокрема, 16 липня 2021 р. було укладено 0 угод по ф’ючерсах всіх термінів тривалості). Ці
контракти передбачають виключно грошовий розрахунок, з «плаваючою» розрахунковою
ціною, яка дорівнює арифметичному середньому значенню ціни “FOB Black Sea wheat
(Ukraine, 11.5%)”, яку визначає компанія Platts, протягом контрактного місяця.
Продавець та покупець можуть уникнути фізичної поставки товару достроково закривши
відповідні ф’ючерсні позиції.

3.3 Довгі та короткі позиції
В кожного контракту є дві протилежні позиції: довга та коротка.
Покупець контракту має довгу позицію в ньому. У ф’ючерсних та форвардних контрактах
покупець контракту також є покупцем товару. Покупець опціону залежно від типу контракту
(пут чи кол) може бути як покупцем, так і продавцем товару.
Продавець контракту має коротку позицію в ньому. У ф’ючерсних та форвардних контрактах
продавець контракту також є продавцем товару. Продавець опціону залежно від типу контракту
(пут чи кол) може бути як покупцем, так і продавцем товару. Продавець ф’ючерсного контракту
чи опціону типу кол на момент укладення контракту може як мати, так і не мати у своєму
розпорядженні відповідний товар, але має зобов’язання поставити його (або при грошовому
розрахунку заплатити його ринкову вартість на вказану дату поставки).
Рисунок 5 Розрахунки по контрактах – діаграми прибутків та збитків

Власники довгих та коротких позицій мають зобов’язання перед біржою, а не напряму один
перед одним. Будь-яка сторона може закрити свою позицію шляхом придбання оберненої
позиції з ідентичними характеристиками (визначення товару, термінів та умов поставок і т.ін., а
для опціонів – також майбутньої ціни поставки), що не вплине на позицію іншої сторони.
Наприклад, якщо фермер, що вирощує кукурудзу, у квітні продав 100 ф’ючерсних контрактів з
поставкою товару у вересні, а у липні вирішив закрити цю позицію (щоб не мати ніяких
пов’язаних зобов'язань щодо поставки у вересні), він може купити (за ціною, яка є актуальною у
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липні) 100 вересневих ф’ючерсних контрактів, і ці дві позицію анулюють одна одну. Це
називається ліквідацією початкової позиції.
Приклад – закриття короткої позиції в прибуток:
•

Ціна вересневих ф’ючерсів на кукурудзу квітні була 650 центів за бушель (ціна поставки
по старій короткій позиції), а у липні – 550 центів за бушель (ціна поставки по новій довгій
позиції).

•

Між цими позиціями відбувся взаємозалік, тобто у фермера тепер немає зобов’язання
продати (чи купити) кукурудзу у вересні.

•

Чистий прибуток по ф’ючерсних операціях =650-550=100 центів за бушель
•

У фермера тепер також з’явилися цінові ризики, пов’язані з продажом вирощеної
кукурудзи у вересні, бо його коротка ф’ючерсна позиція тепер ліквідована.

•

Фермер може захеджувати цей ризик зайшовши у ще один короткий вересневий
ф’ючерсний контракт вже по новій (липневій) ціні.

Рисунок 6 Закриття короткої позиції (прибуток)

Приклад – закриття короткої позиції в збиток:
•

Ціна вересневих ф’ючерсів на кукурудзу квітні була 450 центів за бушель (ціна поставки
по старій короткій позиції), а у липні – 550 центів за бушель (ціна поставки по новій довгій
позиції).

•

Між цими позиціями відбувся взаємозалік, тобто у фермера тепер немає зобов’язання
продати (чи купити) кукурудзу у вересні.

•

Чистий збиток по ф’ючерсних операціях =550-450=100 центів за бушель
•

У фермера тепер також з’явилися цінові ризики, пов’язані з продажом вирощеної
кукурудзи у вересні, бо його коротка ф’ючерсна позиція тепер ліквідована.

•

Фермер може захеджувати цей ризик зайшовши у ще один короткий вересневий
ф’ючерсний контракт вже по новій (липневій) ціні.
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Рисунок 7 Закриття короткої позиції (збиток)

Якщо ціна ф’ючерсних контрактів, куплених в липні, вища ніж ціна контрактів, які фермер
спершу продав у квітні, він матиме збиток по цих ф’ючерсних транзакціях. І навпаки, якщо
ціна у липні буде нижчою, ніж у квітні, він матиме прибуток по цих ф’ючерсних транзакціях.
Проте, так як ф’ючерсні контракти використовувалися передусім для хеджування майбутніх
(вересневих) ризиків, то фермер буде звертати увагу на ціну, яку він отримає за свій врожай,
а не на втрати по ф’ючерсних позиціях. Якщо йому вдасться продати свій врожай за хорошою
ціною, то він може розглядати втрати по ф’ючерсних контрактах як страховий внесок, який
забезпечив йому захист на випадок майбутнього падіння цін на його товар.

4. Ризики
Розрізняють наступні типи ризиків:
-

Ціновий
Базисний
Додаткового забезпечення
Кредитний (контрагента)
Ліквідності

Ціновий ризик. Зміни в цінах товарів впливають на всіх ринкових гравців: виробників,
переробників, споживачів і т.ін.Ціни визначаються ринковими силами попиту та пропозиції, і
дуже важко передбачити, на скільки і в якому напрямку вони можуть змінитися у майбутньому.
За допомогою ф’ючерсних контрактів хеджери повністю позбавляються від цінових ризиків, і
водночас відмовляються від можливості отримати навіть більший прибуток, якщо ринкова ціна
зміниться в сприятливому для них напрямку. Для учасників ф’ючерсного ринку з непокритими
(«голими») позиціями, тобто ті, які не мають на руках товар, або які не мають потреби закупити
його для подальших виробничих/переробних цілей, ціновий ризик є найвагомішим ризиком.
Базисний ризик. Базис – це різниця між ціною спот та ф’ючерсною ціною на товар. Ціна спот та
ф’ючерсна ціна сходяться одна до одної в момент закінчення ф’ючерсного контракту (поставки
товару), але протягом життя контракту різниця між ними, тобто базис, може суттєво коливатися
залежно від ринкових умов.
Більшість ф’ючерсних позицій ліквідовується до завершення терміну відповідних ф’ючерсних
контрактів, і лише незначна їх частина завершується дією фізичної поставки. Тобто відповідний
базис є стохастичним. Окрім неспівпадіння між термінамі ф’ючерсних контрактів та потрібних
дат фізичного продажу/купівлі товарів, джерелом базису та базисного ризику можуть стати
відмінності в якісних характеристиках наявного товару та товару, до якого прив’язані ф’ючерси,
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або віддаленість фізичного місцезнаходження товару та місцем поставки товару, визначеного
ф’ючерсними контрактами.
Залежно від напрямку зміни базису між дата створення та ліквідації ф’ючерсного контракту
позиції, коротка або довга позиція отримає додатковий прибуток за рахунок іншої позиції.
Завдяки тому, що базис є відносно стабільним, хеджування цінових ризиків на товари за
допомогою ф’ючерсів є досить ефективним.
Ризик додаткового забезпечення. Для торгів деривативами на біржі інвестор повинен покласти
певні кошти (обов’язкове гарантійне забезпечення) на свій брокерський рахунок (margin
account). У випадку несприятливої зміни у цінах на ф’ючерси інвестор може отримати вимогу
надати додаткове забезпечення (margin call) по своїх ф’ючерсних позиціях, тобто внести
додаткові кошти на свій рахунок. У випадку відмови, його ф’ючерсні позиції будуть ліквідовані
брокером у примусовому порядку. Це має відношення до біржових практик регулярної
(щоденної чи щотижневої) ринкової переоцінки (marking to market) вартості деривативних та
деяких інших позицій у інвестиційних портфелях.
Ризик контрагента (кредитний ризик) виникає, коли одна із сторін деривативного контракту
відмовляється від виконання своїх зобов’язань (оголошує банкрутство). Цей ризик є досить
значним для позабіржового ринку. На біржах механізм центрального агента та практика
обов’язкового забезпечення і регулярних ринкових переоцінок зводить цей ризик практично до
нуля.
Ризик ліквідності стосується інвесторів, які планують закрити (ліквідувати) позиції по
деривативах до закінчення їх терміну дії (поставки). Загалом, ліквідність означає можливість
продати актив в короткий термін без значної втрати у його вартості. На ринках деривативів
ліквідність вимірюється кількістю укладених угод протягом дня, загальною кількістю відкритих
позицій по контракту та різницею між ціною купівлі та продажу контракту (bid-ask spread).

5. Кліринг та маржа
5.1 Кліринг
Для укладення ф’ючерсного контракту потрібні дві сторони: покупець та продавець. Угоди не
відбудеться, якщо обидві сторони не погодяться на її умови. Як тільки контракт укладено,
сторони стають повністю відокремленими одна від одної.
Біржа в формі клірингового центру (центрального агента) виконує всі дії від імені покупців на
користь продавців і навпаки. Це полегшує торгівлю завдяки тому, що
Будь-яка зі сторін має право ліквідувати свою позицію шляхом входження в обернену позицію
по цьому контракту без погодження з іншою стороною.
Жоден інвестор не має підстав для хвилювання щодо надійності чи платоспроможності іншої
сторони: біржа надає гарантії того, що сторона, контракт якої зростає у вартості, отримає свої
прибутки; і водночас стягує кошти з тих, чиї контракти втрачають у вартості.

5.2 Гарантійне забезпечення (маржа)
Торгівля ф’ючерсами починається з внесення гарантійного забезпечення (маржі) на спеціальний
брокерський рахунок. Ці гроші можуть бути використані виключно для розрахунків по
гарантійному забезпеченню.
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На ф’ючерсних ринках є практика регулярної (щоденної чи щотижневої) переоцінки ринкової
вартості існуючих позицій з відповідним нарахуванням чи стягненням коштів з рахунків
інвесторів.
Тобто, задекларовані прибутки чи втрати є реалізованими прибутками та втратами, а не лише
«паперовими».

5.3 Початкова маржа
Як продавці, так і покупці ф’ючерсів зобов’язані внести початковий гарантійний внесок (маржу)
на свій рахунок у брокера в момент встановлення ф’ючерсної позиції. Початкова маржа зазвичай
складає 5-10% від повної вартості ф’ючерсного контракту. Наприклад, для кукурудзяних
ф’ючерсів з обсягом 5 тис. бушелів при ціні 3,5 дол. за бушель повна вартість контракту буде 17
500 дол. (= 5 тис. бушелів × 3,50 дол. за бушель), тобто початкова маржа складе між 875 дол. (=
5% × 17500 дол.) та 1750 дол. (= 10% × 17500 дол). Мінімальна початкова маржа встановлюється
правилами біржі, але брокери можуть вимагати і більшу маржу.
Наприкінці кожної торговельної сесії прибутки (чи збитки) кожного трейдера нараховуються на
(чи списуються з) їхніх рахунків.

5.4 Підтримувальна маржа
Наприкінці кожної торговельної сесії прибутки (збитки) кожного трейдера нараховуються на
(списуються з) їхніх рахунків. Якщо їхні втрати призводять до падіння залишків на їх рахунках
нижче рівня підтримувальної маржі, трейдер отримує запит надати додаткове забезпечення
(margin call) і зобов’язаний внести додаткові кошти на свій рахунок.
При цьому він повинен відновити баланс на своєму рахунку не просто до рівня підтримувальної
маржі, а до рівня початкової маржі, яка є вищою з цих двох. Додаткові кошти як правило мають
бути внесені до початку наступної торговельної сесії, інакше ф’ючерсну позицію трейдера буде
ліквідовано в примусовому порядку. І навпаки, трейдер може зняти надлишкові кошти понад
вимогу початкової маржі зі свого рахунку за аналогією до банківського рахунку.
Приклад.
-

-

Трейдер вирішив зайняти коротку позицію у кукурудзяних ф’ючерсах.
Припустимо, що початкова маржа складає 1000 дол. за один ф’ючерсний контракт, а
підтримувальна маржа – 900 дол. за контракт.
o Тобто, трейдер вносить 1000 дол на свій гарантійний рахунок і робить ринковий
ордер на продаж ф’ючерса.
Припустимо, що цей ринковий ордер виконується по ціні 3,51 дол. за бушель

Таблиця 3 Результати ринкової переоцінки

День

Ф’ючерсна
ціна (дол.
за бушель)

Прибуток/збиток
на бушель (дол.)

Прибуток/збит
ок на ф’ючерс
(дол.)

Стан рахунку
(дол.)

Вимога щодо
додаткового
забезпечення

0

3,51

-

-

1000

-

1

3,49

0,02

100

1100

-

2

3,54½

-0,05½

-275

825

Вимога внести
принаймні 175 дол.на
рахунок
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1000
3

3,57½

-0,03

-150

850

Вимога внести
принаймні 150 дол.на
рахунок

1000
4

3,44

+0,13½

675

1675

5

3,43

0,01

50

1725

-

Рішення
ліквідувати
позицію

Загальний прибуток по цій позиції (ігноруючи комісію та інші витрати на торгівельні операції)
складає 0,08 дол. за бушель: ціна короткої позиції на початку =3,51 дол. за бушель, ціна довгої
позиції на 5-й день =3,43 дол. за бушель, різниця = 3,51-3,43=0,08.
Це також дорівнює сумі прибутків та втрат за весь час: = +0,02 дол. за 1-й день, − 0,05 1⁄2 за 2-й
день, − 0,03 дол. за 3-й день, + 0,13 1⁄2 дол. за 4-й день, + 0,01 дол. за 5-й день.
Це також дорівнює сумі внесення та виведення власних коштів з інвестиційного рахунку , де (−)
означає внесення коштів, а (+) означає виведення коштів:
-

−1000 дол. початкового внеску,
− 175 дол. в 2-й день,
− 150 дол. в 3-й день,
+ 1,725 баланс в 5-й день
= 400 дол. за один ф’ючерсний контракт
або
400 ÷ 5000 бушелів = 0,08 дол. за бушель.

6. Розрахунок та поставка
6.1 Поставка
По мірі того, як контракт наближається до терміну свого завершення, виникає необхідність
вирішити питання щодо поставки товару. Для продавця ф’ючерса фізична поставка означає
готовність прийняти у власність товар, на який виписаний ф’ючерс. Для продавця це означає
передача цього товару у власність покупцю.
Специфікація певних контрактів не дозволяє фізичну поставку, але навіть коли це можливо,
інвестори нечасто обирають такий варіант завершення контракту. Лише 1–2% усіх ф’ючерсів
завершується фізичною поставкою.
Більшість інвесторів обирають опцію грошового розрахунку перед або в момент завершення
терміну контракту, щоб отримати кошти у розмірі поточної ринкової вартості товару, а не сам
товар
Якщо продавець контракту, в якого наближається термін завершення, все-таки хоче здійснити
фізичну поставку товару, він має надати біржі повідомлення про намір поставки за декілька днів
до завершення терміну контракту. Товар має бути транспортовано та розвантажено в одній з
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точок доставки, передбачених контрактом за рахунок продавця. Для цього біржі утримують
відповідні склади.
Якщо покупець контракту хоче отримати товар, він повинен надати біржі відповідне
повідомлення на момент завершення терміну контракту. Навіть якщо обидві сторони певного
ф’ючерсного контракту задекларували намір фізичної поставки, покупець навряд чи отримає
товари товар від саме того продавця, який по суті був його первісним контрагентом на момент
створення ф’ючерсної позиції. Натомість, біржа приймає рішення щодо послідовності
отримання поставленого товару покупцями ф’ючерсних контрактів або на основі давності
позиції, або у випадковому порядку.
Після призначення біржою контрагентів для поставки покупець (власник довгої позиції) повинен
внести на свій рахунок суму, що відповідає повній вартості ф’ючерсної позиції. До цього часу
продавці та покупці могли тримати на своїх рахунках лише 5-10% від вартості контракту. Тепер
покупець має внести 100% вартості контракту зазвичай протягом одного робочого дня. Так само,
продавець має поставити визначену контрактом кількість товару відповідної якості у визначену
локацію у визначені строки. Нездатність однієї чи обох сторін виконати свої зобов’язання
означає дефолт по контракту, тому клірингові фірми уважно слідкують за діяльністю своїх
клієнтів щодо поставки товару, і заохочують тих, хто не має комерційної зацікавленості у продажі
чи купівлі фізичного товару, ліквідувати свої позиції до початку процесу поставки. Наприклад,
фермери зазвичай мають у власності фізичний товар, але часто не мають засобів для доставки
товару до потрібної локації.
Клірингова фірма також уважно відслідковує процес поставки і діє в якості ескроу-агента,
забезпечуючи виконання обома сторонами всіх вимог щодо поставки до того, як відбувся обмін
між товаром та грошима. Поставка фізичного товару тягне за собою встановлення його категорії,
інспектування, зважування та інше оцінювання незалежною третьою стороною, такою як
урядова структура чи приватна лабораторія.
У деяких випадках процес поставки вимагає фізичного переміщення товару з однієї точки в іншу.
У інших випадках відбувається документальний обмін, зокрема складовими розписками чи
сертифікатами про розвантаження. Це усуває потребу переміщення товару, який залишається у
тому самому складському приміщенні, але тепер має нового власника.

6.2 Поставка
Фізична поставка товару може вимагати значних витрат грошей та часу, а також викликати
складнощі та невизначеність щодо кінцевого результату як для покупців, так і для продавців.
У 1981 році поява ф’ючерсів на індекси акцій призвела до виникнення грошового розрахунку як
способу кінцевого розрахунку по певних ф’ючерсних контрактах. В цьому випадку в певний день
та час, які визначаються наперед, всі відповідні ф’ючерсні контракти закриваються та по них
проводиться розрахунок відносно незалежно визначеної вартості відповідного товару.
Зазвичай, ціна для фінального грошового розрахунку оголошується незабаром після закриття
торгів ф’ючерсами. Як покупці, так і продавці розраховуються по своїх позиціях виключно
грошима.
Якби протягом життя ф’ючерсних позицій не було регулярної ринкової переоцінки їх вартості, то
для покупців (довгі позиції) обсяг грошового розрахунку наприкінці контракту дорівнював би
різниці між ціною спот на момент розрахунку (Т) та форвардною ціною, визначеною на момент
укладання контракту (Ф0): СТ - Ф0
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Для продавців (короткі позиції) обсяг грошового розрахунку наприкінці контракту дорівнював
би різниці між форвардною ціною, визначеною на момент укладання контракту, та ціною спот
на момент розрахунку (Т): Ф0 - СТ
Рисунок 8 Розрахунки по контрактах – діаграми прибутків та збитків

Так як на ф’ючерсних ринках існує практика регулярної ринкової переоцінки, то грошовий
розрахунок фактично відбувається поступово протягом всього життя контракту
Для довгих позицій (День 0 - день заходження в позицію, День Т – день фінального грошового
розрахунку, СТ - оголошена фінальна ціна для грошового розрахунку):
-Ф0 + Ф1 - Ф1 + Ф2 - Ф2 + Ф3 ….– ФТ-1 + СТ = СТ -Ф0
І навпаки для коротких позицій
Остання ринкова переоцінка на момент закінчення контракту. Якщо оголошена фінальна ціна
для грошового розрахунку є нижчою, ніж ф’ючерсна ціна наприкінці останнього торговельного
дня, короткі позиції будуть в плюсі, а довгі – в мінусі. Кліринговий дім перекаже цю різницю від
довгих позицій до коротких таким самим чином, як це робиться під час щоденних ринкових
переоцінок. І навпаки, якщо фінальна ціна для грошового розрахунку перевищує ф’ючерсну ціну
наприкінці останнього торговельного дня, довгі позиції будуть в плюсі, а короткі – в мінусі, і
кліринговий дім перекаже цю різницю від коротких позицій на користь довгих.
Грошовий розрахунок є дуже популярним на ринках фінансових деривативів, в основі яких
лежать інструменти, вартість яких є відкритою публічною інформацією, яку легко відслідкувати
та перевірити. Він також використовується для товарних деривативів, особливо для товарів, які
легко псуються та поставка яких є досить складною.

6.3 Поставка як арбітраж
Фізична поставка спричиняє зближення цін між ф’ючерсним та фізичним ринком (ринком спот).
Власники довгих позицій відмовляться платити завищену ціну за товар по ф’ючерсних
контрактах, якщо ціна на ринку спот є значно нижчою.
У цьому випадку замість ф’ючерсного контракту дешевше буде придбати товар на ринку спот,
покласти його на зберігання до потрібної дати, і тоді використати товар за потребою. Така
відмова з боку довгих позицій призведе до зниження ф’ючерсної ціни.
І навпаки, короткі позиції відмовляться прийняти занадто низьку ф’ючерсну ціну, якщо на ринку
спот ціна є значно вищою. Така відмова з боку коротких позицій призведе до зростання
ф’ючерсної ціни.
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Таким чином ф’ючерсні ціни будуть рухатися в напрямку спот-цін по мірі наближення до дати
закінчення контракту, і на цю дату різниця між ними зазвичай буде занадто малою для
отримання арбітражних прибутків. Процес арбітражу та зближення цін призводить до більш
справедливого ціноутворення на ф’ючерсних ринках та більш ефективного управління ризиками
за допомогою ф’ючерсних контрактів.

7. Ціноутворення на ф’ючерсних ринках
7.1 Арбітражна модель ціноутворення
Базується на витратах, потрібних для підтримки інвестиційної позиції (cost-of-carry pricing).
Ф’ючерсні ціни та ціни спот співвідносяться таким чином, щоб на ринку не було можливостей
для арбітражу. Для спрощення, припустимо що транзакційні витрати (комісії, податки, збори і
т.ін.) є нульовими.
Тоді ф’ючерсна ціна = ціна спот + витрати на підтримку інвестиційної позиції
Витрати на підтримку інвестиційної позиції: витрати на фінансування, зберігання, страхування,
транспортування і т.ін.

Приклад із ф’ючерсами на золото
Вартість зберігання банківського золота є відносно низькою (≈0). Єдиною важливою складовою
витрат на підтримку інвестиційної позиції є вартість фінансування, тобто відсоткова ставка, під
яку учасники ринку можуть позичити кошти на купівлю золота; для найважливіших гравців це –
мінімальна процентна ставка на міжбанківському ринку позик, бо золото можна використати як
заставу під цю позику.
Тоді: рівноважна ф’ючерсна ціна = ціна спот + витрати фінансування,
де витрати фінансування = ціна спот *процентна ставка*тривалість
Вхідні дані:
-

Поточна ціна унції золота на ринку спот = $1750
Процентна ставка, під яку інвестор може позичити кошти (під заставу золота) на 2 місяці
= 3% річних
Тоді, вартість фінансування = $1750*0,03*2/12=$8.75
Рівноважна ф’ючерсна ціна за одну унцію = $1750+$8.75=$1758.75

Якщо на ф’ючерсному ринку ціна значно відхилиться від $ 1758.75, тоді у інвесторів з’явиться
можливість для арбітражу між ринком спот та ф’ючерсним ринком.

Арбітраж
Вхідні дані:
-

Ціна на ринку спот: $1750
Поточна ціна на ринку 2-х місячних ф’ючерсів = $1763.75 (> $1758.75- ціна рівноваги)
Ф’ючерсний контракт на 100 унцій золота

Тоді, інвестор може позичити $1750*100=$175000 на два місяці під 3% річних, і купити 100
унцій золота по ціні $1750 за унцію (всього $175000)
Водночас, інвестор продає ф’ючерс по ціні $1763,75.
Зобов’язання інвестора через два місяці:
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Поставити золото по ф’ючерсному контракту по ціні $1763.75 і отримати за нього
$1763.75*100= $176375
Віддати позику + відсотки: = $175000+$175000*0,03*2/12=$175875
Чистий прибуток = $176375 - $175875= $500

Цей прибуток є безризиковим, тобто НЕ залежить від майбутньої ціни золота!
Якщо наявні можливості для отримання арбітражних (безризикових) прибутків, ринкові гравці
обов’язково ними скористаються. У попередньому прикладі це призведе до одночасного
зростання цін на ринку спот (через зростання попиту на ринку спот) та падіння ф’ючерсних цін
(через зростання продажів ф’ючерсних контрактів).
Як результат: ринкова ф’ючерсна ціна наблизиться до рівноважної ф’ючерсної ціни: ф’ючерсна
ціна = ціна спот + витрати на підтримку інвестиційної позиції

Ф’ючерсні та спот-ціни
Витрати на підтримку інвестиційної позиції (у попередньому прикладі – це лише витрати
фінансування) як правило зменшуються зі скорочення терміну контракту, і наприкінці контракту
є практично нульовими, що і спричиняє зближення ф’ючерсних та спот-цін.
Різниця між ф’ючерсними цінами та цінами спот називається базисом. Ф’ючерсні ціни зазвичай
перевищують спот-ціни, і така ринкова ситуація описується нормальною кривою ф’ючерсних цін.
Інколи, ф’ючерсні ціни є нижчими ніж спот-ціни; така ситуація описується оберненою кривою
ф’ючерсних цін.

Рисунок 9 Ф'ючерсні ціни в контрактах з різним терміном закінчення
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Приклад із ф’ючерсами на аграрну продукцію
Окрім витрат на фінансування, значимою складовою витрат на підтримку інвестиційної позиції
є витрати на зберігання товару, страхування, транспортування і т.ін.
Вхідні дані:
Ціна на пшеницю на ринку спот: $13.5 за бушель
-

Витрати на фінансування: 5% на рік
Витрати на зберігання: $0.6 за бушель на рік
Витрати на страхування: $0.25 за бушель на рік
Витрати на транспортування: $0.125 за бушель
Строк ф’ючерсного контракту: 6 місяців

ф’ючерсна ціна = ціна спот + витрати на підтримку інвестиційної позиції
Ф’ючерсна (рівноважна) ціна:
= ціна спот + витрати на підтримку інвестиційної позиції
= ціна спот + витрати на на фінансування + витрати на зберігання +витрати на страхування
+витрати на транспортування
= 13.5 + 13.5*0.05*6/12 +0.6*6/12+ 0.25*6/12+0.125 = 14.3875
Якщо на ф’ючерсному ринку ціна значно відхилиться від $ 14.3875 за бушель, тоді у інвесторів
з’явиться можливість для арбітражу між ринком спот та ф’ючерсним ринком. Процес арбітражу
є відносно очевидним, коли ціна на ф’ючерсному ринку значно перевищує рівноважну
(теоретичну) ціну. Проте, арбітраж стає значно складнішим, коли ціна на ф’ючерсному ринку є
суттєво нижчою, ніж рівноважна (теоретична) ціна, бо тоді арбітражерам потрібно зайняти
коротку позицію в товарі і довгу позицію у відповідних ф’ючерсах.

7.2 Відхилення від моделі
Модель ціноутворення, яка базується на витратах на підтримку інвестиційної позиції, найкраще
працює для товарів, які легко зберігати і які мають стабільний попит та пропозицію.
Найкращий приклад – золото: світові запаси золота є досить великими, його можна зберігати
практично будь-де без значних ризиків втрати якості чи псування, його попит та пропозиція не
мають значних сезонних коливань чи інших потрясінь.
Ціни на фінансові ф’ючерси теж добре описуються цією моделлю.
Ціни багатьох товарних ф’ючерсів також можна змоделювати за допомогою цього підходу, але
існують і суттєві винятки. Наприклад, ф’ючерси на живу худобу та свиней – до цього товару важко
отримати доступ і його важко зберігати; також, цей товар є дуже неоднорідним. Це робить
арбітраж між ф’ючерсними ринками та ринками спот майже неможливим, що призводить до
значних відхилень у відповідних цінах.
Також, нафта та мідь є товарами, які споживаються практично одразу після виробництва, значних
готових запасів яких майже немає, і доступ до цих запасів є дуже обмеженим. Окрім того, ці
товари мають часті та суттєві шоки з боку попиту та пропозиції. І тому, отримання права власності
на цей товар вже зараз (на ринку спот) є більш цінним, ніж отримання такого права у
майбутньому (через ф’ючерсні ринки), тобто ціни спот часто є вищими, ніж ф’ючерсні ціни.
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7.3 Дохід від зручності
Маючи фізичний товар у своїй власності інвестор може отримати додаткову вигоду, якщо на
ринку виникають тимчасові дефіцити і різке зростання у ціні: товар можна в цей момент можна
дуже вигідно продати, а потім, коли ціна повернеться до нормального рівня, відновити свої
запаси, і відповідно отримати прибуток. Ф’ючерсні позиції не дають можливості скористатися
такими ринковими ситуаціями.
Тому, тримання фізичних товарів «на руках» окрім пов’язаних витрат на зберігання і т.ін. також
може принести дохід, який називають доходом від зручності (або зручною дохідністю, чи
вигодою доступності – convenience yield).
Тоді, формула для ф’ючерсної ціни набуває такого вигляду:
ф’ючерсна ціна = ціна спот + витрати на підтримку інвестиційної позиції – дохід від зручності
Якщо така «дохідність від зручності» є досить високою, то ф’ючерсна ціна буде нижчою ніж ціна
спот: ф’ючерсна ціна < ціна спот
Таку ринкову ситуацію часто називають беквордейшн (backwardation).
Стан ринку, коли ф’ючерсна ціна перевищує ціну спот часто називають контанго (contango).
Рисунок 10 Беквордейшн на ринку золота

8. Опціони
На відміну від ф’ючерсів та форвардів опціони дають їх покупцям/власникам (довгі позиції)
право, але не зобов’язання вчинити певну дію з визначеним активом у майбутньому.
-

Опціони типу кол дають право купити актив за попередньо погоджену ціну у визначені
контрактом терміни.
Опціони типу пут дають право продати актив за попередньо погоджену ціну у
визначені контрактом терміни.

Попередньо погоджена ціна покупки чи продажу активу називається ціною страйк, або ціною
виконання контракту. Покупці опціонів скористаються наданим їх правом щодо покупки чи
продажу активу якщо їм це буде вигідно, в той час як продавці опціонів (короткі позиції) мають
зобов’язання задовільнити вимоги покупців.

Приклад: опціон типу кол на кукурудзу
Специфікація контракту (опціон типу кол дає право купити товар у майбутньому):
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Ціна страйк: 3.5 дол за бушель
Обсяг контракту: 5 тис. бушелів
Строк контракту: 3 місяці

Якщо на дату виконання опціону ціна кукурудзи на ринку спот буде нижче ніж 3.5 дол за бушель,
власнику опціону буде вигідніше купити кукурудзу на ринку спот ніж через цей опціон – опціон
НЕ буде виконаний (використаний).
Якщо на дату виконання опціону ціна кукурудзи на ринку спот буде вище ніж 3.5 дол за бушель,
власнику опціону буде вигідніше купити кукурудзу через цей опціон ніж на ринку спот – опціон
БУДЕ виконаний (використаний)
На рисунку нижче, покупці опціону типу кол скористаються своїм правом купити актив за ціною К
коли ціна спот буде більшою ніж ціна страйк: C > К
Рисунок 11 Діаграми виплат по опціону типу кол

Приклад: опціон типу пут на кукурудзу
Специфікація контракту (опціон типу пут дає право продати товар у майбутньому)
- Ціна страйк: 3.5 дол за бушель
- Обсяг контракту: 5 тис. бушелів
- Строк контракту: 3 місяці
Якщо на дату виконання опціону ціна кукурудзи на ринку спот буде вище ніж 3.5 дол за бушель,
власнику опціону буде вигідніше продати кукурудзу на ринку спот ніж через цей опціон – опціон
НЕ буде виконаний (використаний).
Якщо на дату виконання опціону ціна кукурудзи на ринку спот буде нижче ніж 3.5 дол за бушель,
власнику опціону буде вигідніше продати кукурудзу через цей опціон ніж на ринку спот – опціон
БУДЕ виконаний (використаний)
Рисунок 12 Діаграми виплат по опціону типу пут
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8.1 Премія
Позиції покупців та продавців опціонів є асиметричними. Покупці за сприятливих обставин
виграють на ціновій різниці, а за несприятливих - просто відмовляться від контракту (нульова
вигода). Продавці будуть у програші за сприятливих для покупців обставин, а у іншому випадку
теж не матимуть ніякого виграшу на контракті.
Щоб продавці погодилися на такі невигідні для них умови, покупці опціонів сплачують
продавцям премію за опціон в момент входження в опціонну позицію. Цим опціони суттєво
відрізняються від ф’ючерсів та форвардів, які мають нульову премію на момент входження в
контрактні позиції (продавці та покупці форвардів/ф’ючерсів не сплачують один одному ніяких
коштів в момент укладання контракту).
Премію за опціон можна порівняти з ціною страховки, яку покупці опціонів купують у їх
продавців, і якою вони можуть скористатися за певних обставин, а можуть і не скористатися,
якщо в цьому немає потреби.
Для розрахунку прибутків та збитків по опціонних позиціях окрім виплат по цих позиціях треба
також врахувати премії (ціни) опціонів.
Рисунок 13 Діаграми прибутків/збитків по опціону типу кол

Покупці опціону типу кол скористаються своїм правом купити актив за ціною К (виконати
опціон), коли ціна спот буде більшою ніж ціна страйк: C >К
Рисунок 14 Діаграми прибутків/збитків по опціону типу пут

Покупці опціону типу пут скористаються своїм правом продати актив за ціною К (виконати
опціон), коли ціна спот буде нижчою ніж ціна страйк: C < К

8.2 Виконання або відмова
Покупець опціону прийме рішення щодо виконання опціону (чи відмови від нього) базуючись
на співвідношенні між ціною страйк та ринковою ціною базового активу.
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Якщо покупцю вигідно виконати опціон, то його відносять до контрактів «в грошах» (in the
money), а іншому випадку – до контрактів «поза грошима» (out of the money):
Страйк нижче ціни базового
активу

Страйк вище ціни базового
активу

Кол

в грошах

поза грошима

Пут

поза грошима

в грошах

Опціони з страйк-цінами близькими до ринкової ціни базового активу класифікуються як «at the
money» (~ «при своїх»). Ці опціони або майже «в грошах», або трохи «поза грошима», і у випадку
ринкових коливань переходять з однієї категорії в іншу. Це зазвичай найбільш активний сегмент
ринку
Приклад: опціони на кукурудзу на СМЕ
https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.quotes.options.html#optionProductId
=301&strikeRange=ALL&expiration=301-V1

Строки виконання
Опціони можуть мати різні умови щодо того, коли саме вони можуть бути виконані:
-

Європейські опціони можуть бути виконані лише наприкінці терміну дії опціонного
контракту
Американські опціони можуть бути виконані в будь-який час протягом життя опціонного
контракту
Позабіржові екзотичні опціони можуть мати іншу структуру термінів виконання
(наприклад, лише в певні наперед визначені дати протягом життя контракту).

Американські опціони є домінуючим видом опціонів
Приклад: опціони на кукурудзу на СМЕ
https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/corn.contractSpecs.options.html#optionPr
oductId=301

«Покупець опціону може виконати опціон в будь-який робочий день шляхом надання
відповідного повідомлення клирінговому дому біржі СМЕ до 17.30 за чиказьким часом»

Виконання опціонів
На багатьох біржах опціони «в грошах», термін дії яких завершується, виконуються центральним
агентом автоматично, і покупці та продавці таких опціонів отримують відповідні позиції в
базовому активі, навіть якщо покупець не надав біржі формального повідомлення щодо цього.
Інколи такі опціони є лише маргінально «в грошах», і операційні витрати, пов’язані з
подальшими діями по отриманій позиції в базовому активі є вищими, ніж отриманий прибуток
по опціону, в результаті чого покупець опціону опиняється в збитках.
А інколи покупець опціону хоче зайти в позицію по базовому активу, навіть якщо цей опціон
формально не є «в грошах» («майже в грошах»), і автоматичне рішення по ньому буде
«відмова», а не «виконання».

68 |
В таких випадках покупець опціону може надати біржі протилежну інструкцію
(contrary/counter instructions), і біржа опрацює виконання опціону згідно з поставленими
вимогами.
Переважна більшість біржових товарних опціонів прив’язані до товарних ф’ючерсів, а не
напряму до фізичного товару. Тобто, коли виконується кол-опціон на ф’ючерс, покупець опціону
отримує довгу позицію по відповідному ф’ючерсному контракту за ф’ючерсною ціною, що
відповідає страйк-ціні опціону. Відповідна коротка ф’ючерсна позиція призначається продавцю
такого ж кол-опціону з такою ж страйк-ціною випадковим чином.
За аналогією, коли виконується пут-опціон на ф’ючерс, покупець опціону отримує коротку
позицію по відповідному ф’ючерсному контракту за ф’ючерсною ціною, що відповідає страйкціні опціону. Відповідна довга ф’ючерсна позиція призначається продавцю саме такого колопціону з такою ж страйк-ціною випадковим чином.
В результаті цих дій опціонні позиції як довгої, так і короткої сторін ліквідуються.
Строк дії опціона на ф’ючерс завжди закінчується раніше, ніж строк дії відповідного ф’ючерса.
Наприклад, для кукурудзяних ф’ючерсів СМЕ:
-

Для ф’ючерсів: торги припиняються останнього робочого дня перед 15им числом місяця,
що відповідає даному контракту
Для опціонів: торги припиняються в п’ятницю, що принаймні на 2 робочих дні передує
останньому робочому дню місяця перед контрактним місяцем

Так як опціони зазвичай виконуються тільки якщо це вигідно їх покупцям, ф’ючерсні позиції, які
отримують покупці опціонів одразу будуть у прибутку, який дорівнюватиме
-

(Ф - К) для опціонів типу кол
(К - Ф) для опціонів типу пут

І навпаки, ф’ючерсні позиції, які отримують продавці опціонів, одразу будуть у збитку, який
дорівнюватиме
-

(К - Ф) для опціонів типу кол
(Ф - К) для опціонів типу пут

8.3 Вартість опціонів
Внутрішня вартість опціонів
Для американських опціонів сума, на яку опціон є «в грошах» називається внутрішньою
вартістю опціону (instrinsic value), тобто коли:
-

(Ф - К) для опціонів типу кол
(К - Ф) для опціонів типу пут,

Для європейських опціонів формула внутрішньої вартості також бере до уваги вартість грошей в
часі: так як опціон може бути виконаний лише у певний момент у майбутньому, фіксований
компонент внутрішньої вартості (ціна страйк) потрібно відповідним чином дисконтувати.
Внутрішня вартість для опціонів «поза грошима» є нульовою. За означення, внутрішня вартість
не може бути від’ємною, бо неможна примусити покупця виконати опціон, якщо це йому
невигідно.
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Зауважте, що опціон може бути «в грошах» на момент його виконання, але його покупець все
ще матиме чистий збиток, якщо внутрішня вартість опціону менша ніж сплачена за нього премія

Вартість опціонів у часі
Чим більше часу залишається до закінчення терміну опціонного контракту, тим більша
ймовірність вищих прибутків по цьому опціону, і тим дорожчим є цей опціон. Ця компонента
вартості опціону називається вартістю в часі.
Вартість в часі спадає в експоненційному порядку по мірі наближення до закінчення терміну дії
опціону. Згідно з емпіричними даними, для багатьох опціонів at-the-money приблизно третина
вартості втрачається за першу половину їх життя, і 2/3 – за другу. Це має важливі наслідки для
інвесторів з точки зору вартості опціонного портфеля та його хеджування.
Вартість в часі є додатною протягом життя опціону, і нульовою в момент закінчення його дії. Ця
втрата вартості у часі відбувається автоматично за рахунок плину часу, навіть якщо внутрішня
вартість опціону не змінюється.
Премія на опціон складається з двох частин: внутрішня вартість та зовнішня вартість, яку
частіше називають вартістю в часі (time value):
Премія= Внутрішня Вартість + Вартість в часі
Розрахунок конкретного значення вартості опціону в часі є нетривіальною вправою, і зазвичай
робиться від зворотного:
Вартість в часі = Премія - Внутрішня Вартість
Вартість в часі відображає час до завершення контракту, волатильність ціни (ставки доходності)
базового актива, співвідношення між ціною страйк та ціною спот базового актива, та ринкову
відсоткову ставку. Три перших фактори впливають на ймовірність того, що опціон буде (або
залишиться) «в грошах» і матиме цінність для його покупця.
Наприклад, для опціону, який зараз є «поза грошима», ймовірність «зайти в гроші» є вищою,
чим довша тривалість контракту, і відповідно премія такого опціону теж буде вищою. Так само,
чим вища волатильність базового активу, тим більше нагод для опціону «зайти в гроші», і тим
вища премія такого опціону.
І нарешті, чи ближче опціон «до грошей» (чим ближче страйк до ціни спот) або чим глибше
опціон «в грошах», тим більша ймовірність, що він буде прибутковим (або дуже прибутковим) у
майбутньому, і тим вища премія такого опціону.
Таблиця 4 Визначники опціонних премій

Пут
+
+*
-

Кол
+
+
+

Ціна спот базового активу
Ціна страйк
Строк контракту
Процентна ставка
(безризикова)
Волатильність
+
+
* За винятком довгострокових опціонів; опціонів, які «глибоко в грошах»; та за умов високих
відсоткових ставок
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Формула Блека
Фішер Блек розробив формулу для оцінки вартості (премій) опціонів на ф’ючерси. Цю формулу
також інколи називають «Блек 79». Для європейських опціонів типу кол:

де:
-

С – премія опціона кол
F – поточна ринкова ціна товарного ф’ючерса
К – ціна страйк
𝜎 – волатильність ціни товару (її темпів зростання)
t – тривалість опціонного контракту (у частках року)
r - безризикова відсоткова ставка
e – число Ейлера (≈ 2.718282 · · ·)
N(х) – кумулятивна функція стандартного нормального розподілу, оцінена в точці х
(функція NORM.S.DIST в Excel)

Приклад розрахунку. Вхідні дані:
-

К=$3.50
F= $3.60 (опціон «в грошах» на 10 центів)
Тривалість опціону: 185 календарних днів, тобто t = 185 ÷ 365 = 0,5068
Волатильність: 30%, тобто σ = 0,30
Відсоткова ставка: 5% на рік, тобто r = 0,05

Розвязок:
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Формула Блека для пут опціонів

де:
-

Р – премія опціона пут
F – поточна ринкова ціна товарного ф’ючерса
К – ціна страйк
𝜎 – волатильність ціни товару (її темпів зростання)
t – тривалість опціонного контракту (у частках року)
r - безризикова відсоткова ставка
e – число Ейлера (≈ 2.718282 · · ·)
N(х) – кумулятивна функція стандартного нормального розподілу, оцінена в точці х
(функція NORM.S.DIST в Excel)

Приклад розрахунку. Вхідні дані:
-

К=$3.50
F= $3.60 (опціон «поза грошима» на 10 центів)
Тривалість опціону: 185 календарних днів, тобто t = 185 ÷ 365 = 0,5068
Волатильність: 30%, тобто σ = 0,30
Відсоткова ставка: 5% на рік, тобто r = 0,05

Розвязок:

Складнощі використання формули
Питання у використанні:
-

Звідки взяти значення показника волатильності 𝜎?
Де взяти формулу Блека для американських опціонів?
Модель проти реальності:
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Припущення моделі:

В реальному житті:

Ціни на товар розподілені лог-нормально
(log-normally)

Емпіричний розподіл цін не є логнормальним

Волатильність є сталою

Волатильність є стохастичною

9. Ф’ючерси чи опціони?
Опціони гарантують покупцям, що їх втрати не перевищать рівня сплаченої премії, а прибутки
можуть бути дуже високими, в той час як покупці ф’ючерсів можуть мати як значні прибутки, так
і значні втрати по цих позиціях.
Лише продавець опціонів має утримувати гарантійний рахунок, в той час як обидві сторони
ф’ючерсних позицій мають зобов’язання по гарантійному рахунку. На відміну від ф’ючерсів,
опціони передбачають сплату премії, яка не є фіксованою, а може непередбачено змінитися
залежно від ринкових обставин.
Ф’ючерсні ринки є більш ліквідними, ніж ринки опціонів. На ф’ючерсних ринках вужчі спреди
між ціною покупки та продажу контрактів, тобто можна заходити в позиції та виходити з них
швидко та без значних втрат у вартості. Ринки опціонів не завжди мають достатньо ліквідності,
особливо коли страйк-ціни сильно відрізняються від ринкової ціни активу або у довгострокових
контрактів
Ф’ючерсні ціни легше зрозуміти. «Справедливі» ф’ючерсні ціни можна оцінити за допомогою
арбітражної моделі, яка базується на ціні спот та витратах на підтримку інвестиційної позиції.
Якщо між ф’ючерсними цінами та цінами спот є значне розходження, це може слугувати
сигналом щодо наявності цінових дисбалансів та, потенційно, щодо можливості отримання
арбітражних прибутків.
Ціноутворення опціонів базується на складних математичних моделях, таких як модель Блека чи
Блека-Шольца, використання яких потребує певних вхідних даних, які не є очевидними і
потребують значної додаткової роботи по їх ідентифікації. Ці моделі важко зрозуміти на
інтуїтивному рівні і коректно адаптувати залежно від зміни у ринкових обставинах.
Ф’ючерсний контракт не втрачає у вартості по мірі наближення терміну завершення контракту
(time decay). Опціони втрачають у вартості по мірі наближення терміну завершення контракту,
що може призвести до суттєвого зниження прибутковості по позиції. Це потрібно брати до уваги
при побудові портфельної стратегії. У ф’ючерсних контрактів такої властивості немає.

10.

Ринкові гравці

Є три широкі категорії ринкових гравців, всі з яких є важливими для активного ринку: хеджери,
спекулянти та арбітражери:
-

Хеджери є носіями ризиків, притаманних базовому активу. Вони використовують ринок
деривативів для усунення цих ризиків.
Арбітражери мають на меті виявити розходження у цінах на різних ринках та використати
їх для отримання прибутку. Це допомагає більш ефективному ціноутворенню на всіх
ринках.
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-

Спекулянти роблять ставки на майбутню динаміку ринкових цін. Деривативи дають їх
додаткові важелі (leverage) для масштабування потенційних прибутків (та втрат) у
спекулятивних операціях. Їхня основна мета – отримати прибуток від певних змін у
ринкових цінах, а не захеджувати певні ризики.

Спекуляції часто викликають зневажливе ставлення як непродуктивна діяльність, але вони є
критично важливими для ефективного ринку: завдяки частим операціям купівлі та продажу
спекулянти значно поглиблюють ринкову ліквідність, що робить ці ринки більш привабливими
для хеджерів.
Інвестиційні компанії, яким потрібні деривативи для хеджування, часто також здійснюють
масштабні спекулятивні операції.

11.

Заключні думки

Незважаючи на страх, який часто викликають деривативи, та (заслужену) критику цього ринку,
таки інструменти виконують ряд дуже важливих економічних функцій:
-

-

-

Ціни на організованому ринку деривативів відображають очікування ринкових гравців
щодо майбутнього і призводять до відповідної реакції цін на ринках спот. Ф’ючерсні ціні
зближуюються з цінами спот із закінченням терміну дії контрактів. Таким чином
деривативи допомагають ринковим гравцям отримати більш точну інформацію про
динаміку цін зараз і у майбутньому.
Ринок деривативів допомагає перенести ризики від тих, хто є їх природнім носієм, але
хто хотів би їх позбутися, до тих, хто має до них «апетит».
Деривативи за своєю природою тісно пов’язані з спот-ринками базових активів. Поява
деривативів історично стимулює торгівлю на спот-ринках, зокрема у зв’язку з появою на
них гравців, які інакше б не виходили на ці ринки у зв’язку з неможливістю
захеджуватися (позбавитися) від ризиків.
Спекулятивна активність на ринках спот переміщується у більш контрольоване
середовище на ринках деривативів. За відсутності організованого ринку деривативів
спекулятори торгують на ринках спот. Система гарантійного забезпечення, моніторингу
та нагляду за діяльністю різних учасників ринку є більш ефективною якщо ринок
деривативів є інституціоналізованим.

Важливим побічним ефектом від торгівлі деривативами є те, що вона слугує поштовхом для
нової підприємницької діяльності: новий бізнес, нові можливості для співпраці та
працевлаштування. Загалом, ринки деривативів призводять до зростання рівня заощаджень та
інвестицій у довгостроковій перспективі, що призводить до загального економічного зростання.
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3.1. Механізм хеджування
Існує три основні стратегії реалізації продукції фермером: хеджування, спекуляція,
просторовий арбітраж. Остання стратегія є рідкою, оскільки ринок зерна є ефективним,
і зміна цін в одному регіоні швидко призводить до зміни ціни в іншому регіоні.
Таблиця 3.1. Стратегії реалізації продукції фермером
Джерело: складено автором.
Хеджування

Спекуляція

Просторовий арбітраж

Низькі прибутки, низькі
ризики.

Високі прибутки, високі
ризики.

Дуже низькі прибутки і
ризики.

Динаміка цін не має
значення.

Динаміка цін важлива.

Динаміка цін та базису не
має значення.

Прибутковість залежить
від динаміки базису.
Має сенс переважно на
нормальному ринку.
Прогнозування ринку не є
критично важливим.

Прибутковість не залежить
напряму від динаміки
базису.

Прибутковість залежить
від транзакційних витрат.

Може бути реалізоване як
на нормальному, так і на
перевернутому ринку.

Може бути реалізований
на неефективному ринку з
асиметрією інформації.

Прогнозування ринку є
основою для успішних
спекуляцій.

Прогнозування ринку не є
критично важливим.

Зазвичай фермери використовують спекуляцію та хеджування. Хеджування дозволяє
знизити цінові ризики, які можна розділити на два типи:
1. Утримання зерна до певного моменту реалізації створює ризик зниження ціни.
2. Продаж (не купівля) зерна за деякий час до придбання зерна створює ризик
підвищення ціни.
Для правильного хеджування ризиків, кожна операція на фізичному ринку має бути
компенсована протилежною операцією на ф’ючерсному ринку (і навпаки).
Купівля по форварду на фізичному ринку

Продаж на ф’ючерсному ринку

Продаж по форварду на фізичному ринку

Купівля на ф’ючерсному ринку
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Рис 3.1. Механізм хеджування

При зниженні цін збиток по довгій позиції на фізичному ринку (купівля по форварду)
повністю компенсується прибутком по короткій позиції на ф’ючерсному ринку.
Рис 3.2. Механізм хеджування

Хеджування опціонами відбувається таким же чином, але дає фермеру певну свободу
вибору щодо реалізації опціону в обмін на сплату премії. Ефективність опціонів
проявляється в більш складних схемах хеджування, де вони використовуються разом із
ф’ючерсами. Розглянемо це на прикладі контракту з мінімальною ціною (рис. 3.3).
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Рис 3.3. Контракт з мінімальною ціною

Як це працює?
1. Трейдер купив зерно по $2.25 (довга позиція).
2. Він відкриває коротку позицію на біржі, продаючи грудневий контракт по $2.50.
3. Мінімальна ціна, яку він захеджував - $2.25.
4. Також він купляє опціон кол по ціні страйк $2.50 щоб мати можливість заробити на
зростанні ціни.
5. Опціон зростає в ціні до $2.80, створюючи прибуток $0.3 (мінус премія).
6. Але трейдер не продає опціон. Він хоче зафіксувати прибуток $0.3, не закриваючи
позицію.
7. Він відкриває ще одну коротку позицію, продаючи грудневий ф’ючерс по ціні $2.80.
Сценарій росту цін
1. Опціон та грудневий ф’ючерс зростають в ціні до $3.00. Фізична ціна зростає до $2.75.
Загалом зростання на $0.5 з початку хеджування.
2. Прибуток і збиток на фізичному та ф’ючерсному ринках компенсуються.
3. Трейдер отримує прибуток $0.5 по опціону і збиток $0.2 по короткій позиції ($3.00 $2.80). Кінцевий прибуток становить $0.3 (мінус премія).
Сценарій зниження цін
1. Опціон та ф’ючерс падають в ціні до $2.20.
2. Трейдер отримує прибуток $0 по опціону (виконує його по ціні страйк $2.50) і прибуток
$0.6 по короткій позиції ($2.80 - $2.20). Кінцевий прибуток становить $0.6 (мінус премія).
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Фактично трейдер зробив дві мінімальних ціни.
Першу – при хеджуванні ($2.25).
Другу – при зростанні опціону на $0.3 ($2.25 + $0.3).
Якби ціни з самого початку знижувалися – він би мав мінімальну ціну лише $2.25.
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3.2. Торгівля базисом та спредом, хеджування валютних ризиків
Ключовим поняттям в хеджуванні є базис. Базис являє собою різницю між ціною на
фізичному ринку та ф’ючерсною ціною. Стабільність та прогнозованість руху базису
означає синхронний рух цін спотового та ф’ючерсного ринку, необхідний для
хеджування.
Динаміка базису є більш прогнозованою, ніж динаміка цін, оскільки відображає середні
витрати на зберігання. Для зернотрейдерів базис має більше значення, ніж динаміка цін
сама по собі, оскільки вони є одночасно продавцями та покупцями.
Базис може бути:
1. Від’ємним (дисконт) – регіони-експортери з великим виробництвом зерна.
2. Нульовим – коли умови поставки відповідають специфікації ф’ючерсного контракту
(буває рідко).
3. Додатнім (премія) – регіони-імпортери з великою кількістю споживачів.
Зазвичай базис є слабким після збору врожаю, зростає до кінця сезону, після чого знову
просідає в очікуванні нового врожаю (рис. 3.4).
Рис 3.4. Приклад: графік базису на кукурудзу в США

Базис складається з 3 компонентів:
1. Простір. Витрати на транспортування зерна до базису поставки по ф’ючерсному
контракту.
2. Якість. Відмінність у якісних показниках зерна, вказанного у специфікаціях контракту
та зерна на фізичному ринку.
3. Час. Витрати на зберігання зерна.
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На практиці розмір базису також залежить від обсягів локального врожаю.
Великий врожай призводить до зниження базису (рис. 3.5). Це може посилюватися
такими факторами як нестача потужностей для зберігання та недостатня ліквідність
виробників. Подібний тиск врожаю (harvest pressure) є можливістю для успішної
торгівлі базисом.
Рис 3.5. Розмір базису в залежності від
обсягу врожаю

Джерело: Offre & Demande Agricole
На практиці базис часто є нестабільним. Це збільшує як ризики, так і можливості під час
хеджування.
Для фермера вкрай важливо відслідковувати динаміку локального базису в своєму
регіоні, оскільки вона може не співпадати з динамікою базису в країні в цілому. На
локальний базис впливають такі фактори:








географічне розташування, близькість до порту;
доступність залізничного транспорту;
якість автомобільних доріг;
внутрішні споживачі (тваринницькі комплекси, переробні заводи);
можливість сформувати великі партії зерна;
ліквідність агровиробників (здатність зберігати зерно протягом певного часу);
природні умови, які визначають додаткові витрати (наприклад, на сушку зерна).

В країнах-експортерах, таких як Україна, локальний базис зростає по мірі наближення до
порту та зниження витрат на транспортування зерна до кінцевої точки поставки (рис.
3.6).
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Рис 3.6. Локальний базис в Україні
Пшениця 3-го класу, EXW (без ПДВ) – Вересневий контракт на Euronext, $

Джерело: Nibulon, Euronext (дата – 07.08.2021)
Терміни «премія» та «дисконт» часто використовуються в контексті порівняння цін на
продукти з різними якісними характеристиками. Скажімо, фуражний ячмінь має інші
характеристики, ніж продовольча пшениця. Тому динаміка його локального базису
відносно ф’ючерсних цін на пшеницю може відрізнятися від локального базису пшениці.
На рис 3.7 дисконт фуражного ячменю відносно пшениці 3-го класу та вартості пшениці
на Euronext коливається в залежності від регіону.
Рис 3.7. Локальний дисконт ячменю в Україні
Фуражний ячмінь, EXW (без ПДВ) – Пшениця 3-го класу, EXW (без ПДВ)

Джерело: Nibulon (дата – 07.08.2021)
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Розуміння локального базису створює можливості для базисної торгівлі та арбітражу.
При базисній торгівлі фермер/трейдер здійснює фізичну купівлю чи продаж зерна та
хеджує його компенсуючою ф'ючерсною операцією, посля чого чекає вигідної динаміки
в базисі. Базисна торгівля є досить ефективною, оскільки вона пропонує можливість
збільшити прибуток без високого рівня ризику.

Рис 3.8. Отримання збитку за рахунок різнонаправленої
динаміки спотового та ф'ючерсного ринку

Одночасне заключення угод на фізичному та ф'ючерсному ринках передбачає купівлю
та продаж базису (рис. 3.9). Різниця між базисом купівлі та продажу – транспортні
витрати, які визначають можливість арбітражу.
Рис 3.9. Базис купівлі та продажу
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Існує два основних правила відкриття довгих та коротких позицій по базису:
1. Купуй слабкий базис, продавай сильний базис.
2. Продавай сильний базис, купуй слабкий базис.
Рис 3.10. Довга і коротка позиції по базису

Коли трейдер/фермер займає довгу позицію на фізичному ринку, очікуючи зростання
цін, він хеджується за допомогою короткої позиції на ф’ючерсному ринку (рис. 3.11).
Рис 3.11. Хеджування при форвардній купівлі

Як це працює?
(-) – віддаємо гроші; (+) – отримуємо гроші.
1. Купуємо зерно за $2.30 щоб потім продати на споті дорожче (довга позиція).
2. Продаємо найближчий контракт за $2.60 із зобов’язаннями викупити його назад
(коротка позиція).
3. Тим самим ми купуємо (-) базис -$0.3, очікуючи, що він буде зростати.
4. Ціни на фізичному ринку просідають з $2.30 до $2.00, продаємо отримане зерно на
споті, отримуємо прибуток -$0.3 (тобто збиток).
5. Але ціни на ф’ючерс просідають ще нижче (з $2.60 до $2.10), ми викупаємо його назад
по низькій ціні та відразу продаємо.
6. Тим самим ми продаємо (+) базис -$0.1.
7. Отримуємо прибуток за рахунок зміни базису -(-$0.3) + (-$0.1) = +$0.3 - $0.1 = +$0.2.
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В процесі форвардної продажі механізм хеджування є діаметрально протилежним (рис.
3.12).
Рис 3.12. Хеджування при форвардному продажі

Як це працює?
(-) – віддаємо гроші; (+) – отримуємо гроші.
1. Продаємо зерно по форварді за $2.00, очікуючи, що пізніше зможемо придбати зерно
на споті за нижчою ціною та зробити поставку (коротка позиція).
2. Купуємо найближчий контракт за $2.10 з метою подальшого продажу (довга позиція).
3. Тим самим ми продаємо (+) базис -$0.1, очікуючи, що він буде знижуватися. 4. Ціни на
фізичному ринку просідають з $2.00 до $1.70, купуємо зерно, отримуємо прибуток +$0.3.
5. Ціни на ф’ючерс знижуються, але не так сильно як на фізичному ринку (з $2.10 до
$2.00), ми продаємо його, отримуємо прибуток -$0.1 (тобто збиток).
6. Тим самим ми купуємо (-) базис -$0.1.
7. Отримуємо прибуток за рахунок зміни базису +(-$0.1) - (-$0.3) = -$0.1 + $0.3 = +$0.2.
Частою проблемою в хеджуванні є те, що строки купівлі-продажу базису припадають на
періоди, коли найближчими ф’ючерсними контрактами є контракти з різними строками
поставки. Якщо фермер захеджувався найближчим контрактом, він може не дочекатися
вигідної динаміки базису до моменту експірації контракту (рис. 3.13).
Рис 3.13. Проблема неспівпадіння

85 |

В такому випадку є можливість замінити найближчий контракт на контракт з більш
віддаленим строком поставки, враховуючи розмір спреду, тобто різниці між цінами
ф’ючерсів з різними датами поставки.
Спреди використовуються в базисній торгівлі для сполучення купівлі та продажу базису
відносно контрактів з різними строками поставки. Для отримання додаткового прибутку
величина спреду має перевищувати витрати на зберігання.
Спред визначає тип ринку: нормальний (contango) або перевернутий (backwardation).

Рис 3.14. Нормальний та перевернутий ринковий спред

Нормальний спред допомагає продати куплений раніше високий базис до найближчого
контракту та купити низький базис до більш пізнього контракту (рис. 3.15), який може
мати більший потенціал для зростання.
Рис 3.15. Корекція нормального спреду
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Розглянемо як можна використати нормальний спред при короткому хеджуванні (рис.
3.16).

Рис 3.16. Форвардна купівля і нормальний спред

Як це працює?
(-) – віддаємо гроші; (+) – отримуємо гроші.
1. Купуємо зерно за $2.30 щоб потім продати на споті дорожче (довга позиція).
2. Продаємо грудневий контракт за $2.60 із зобов’язаннями викупити його назад
(коротка позиція).
3. Тим самим ми купуємо (-) базис -$0.3, очікуючи, що він буде зростати.
4. Ціни на ф’ючерсному ринку знижуються до $2.40, викупаємо грудневий контракт та
відразу продаємо.
5. Водночас ми відкриваємо коротку позицію на березневий контракт, продаючи його
за $2.55.
6. В момент купівлі-продажу спред між ціною грудневого та березневого контрактів
складає +$0.15.
7. Ціни на фізичному ринку просідають з $2.30 до $2.00, продаємо зерно, отримуємо
прибуток -$0.3 (тобто збиток).
8. Ціни на березневий ф’ючерс просідають з $2.55 до $2.10, ми викупаємо його назад по
низькій ціні та відразу продаємо.
9. Тим самим ми продаємо (+) базис -$0.1.
10. Отримуємо прибуток за рахунок зміни базису -(-$0.3) + $0.15 + (-$0.1) = +$0.3 + $0.15
- $0.1 = +$0.35.
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Перевернутий спред допомагає викупити назад низький базис до найближчого
контракту та продати високий базис (рис. 3.17).
Рис 3.17. Корекція перевернутого спреду

Розглянемо як можна використати перевернутий спред в процесі хеджування при
форвардній продажі (рис. 3.18).

Рис 3.18. Форвардна продаж і перевернутий спред

Як це працює?
(-) – віддаємо гроші; (+) – отримуємо гроші.
1. Продаємо зерно за $2.60, очікуючи, що пізніше зможемо придбати зерно на споті за
нижчою ціною (коротка позиція).
2. Купуємо грудневий контракт за $2.40 з метою подальшого продажу (довга позиція).
3. Тим самим ми продаємо (+) базис +$0.2, очікуючи, що він буде знижуватися. 4. Ціни
на ф’ючерсному ринку знижуються до $2.35, продаємо грудневий контракт.
5. Водночас ми купуємо березневий контракт за $2.25.
6. В момент купівлі-продажу спред між ціною грудневого та березневого контрактів
складає +$0.1.
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7. Ціни на фізичному ринку просідають з $2.60 до $2.20, купуємо зерно, отримуємо
прибуток +$0.4.
8. Ціни на березневий ф’ючерс знижуються з $2.25 до $2.10, ми продаємо його,
отримуємо прибуток -$0.2 (тобто збиток). Тим самим ми купуємо (-) базис +$0.1.
10. Отримуємо прибуток за рахунок зміни базису +(+$0.2) + $0.1 - (+$0.1) = +$0.2 + $0.1 $0.1 = +$0.2
Базисна торгівля при перевернутому спреді має свої особливості, які не є очевидними
на перший погляд. Нормальний спред може зростати лише до певної межі. Процес
поставки слугує стелею для нормального спреду, обмежуючи його зростання. Якщо ціна
на ф’ючерси з віддаленими строками поставки зростає, то учасники ринку будуть
зберігати зерно. Це створить короткостроковий дефіцит та призведе до зростання
найближчих контрактів.
Проте перевернутий спред не має такої межі. Саме існування перевернутого спреду
сигналізує про те, що короткостроковий попит не може бути задоволений шляхом
реалізації всіх існуючих запасів продукції. Даний спред залежить від попиту на ринку і
може приймати будь-які значення.
Отже, довга позиція по базису при нормальному спреді передбачає обмежений
прибуток та обмежений ризик. Водночас коротка позиція по базису при перевернутому
спреді може принести необмежений прибуток, але є більш ризикованою. Тому
учасникам ринку необхідно дивитися на історичні значення спредів, оцінюючи ризики
та можливості базисної торгівлі.
Важливим компонентом мінімізації ризиків для фермера є хеджування валютних
ризиків. Для цього фермер має відкрити позицію на валютному ринку, протилежну
можливому напрямку курсу валют, який складає для нього загрозу.
Розглянемо механізми хеджування ризику ревальвації євро для європейського
експортера, який закупає зерно в євро, а продає в доларах (рис. 3.19).
Рис 3.19. Форвардна продаж; курс євро зростає
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Як це працює?
Припускаємо, що: а) курси долара та євро напочатку рівні; б) ціни на зерно не
змінюються.
1. Продаємо зерно по форварду по ціні $100/т, очікуючи нижчу ціну на споті (коротка
позиція).
2. Купуємо ф’ючерсний контракт по ціні €100/т (довга позиція).
3. Відкриваємо коротку позицію на валютному ринку: продаємо вартість зерна в доларах
за євро, хеджуючись від зростання курсу євро. Наприклад, ми продаємо 5 т зерна, тоді
міняємо 5т*$100 /т =$500 на €500.
4. Курс євро відносно долара зростає вдвічі.
5. Купуємо зерно на фізичному ринку по ціні €100/т ($100/т по старому курсу або $200/т
по новому), отримуючи прибуток -€50/т або -$100/т (тобто збиток). Для 5 т зерна
прибуток складає -$100/т * 5т = -$500.
6. Продаємо зерно на ф’ючерсному ринку по ціні €100/т з нульовим прибутком.
7. Закриваємо коротку позицію по долару. Викупаємо назад $1000 за €500. Ми
повертаємо вкладені нами раніше $500 і заробляємо додаткові $500, які компенсують
втрату на фізичному ринку.
Подивимося на сценарій девальвації євро (рис. 3.20).
Рис 3.20. Форвардна продаж; курс євро знижується

Як це працює?
Припускаємо, що: а) курси долара та євро напочатку рівні; б) ціни на зерно не
змінюються.
1. Продаємо зерно по форварду по ціні $100/т, очікуючи нижчу ціну на споті (коротка
позиція).
2. Купуємо ф’ючерсний контракт по ціні €100/т (довга позиція).
3. Відкриваємо коротку позицію на валютному ринку: продаємо вартість зерна в доларах
за євро, хеджуючись від зростання курсу євро. Наприклад, ми продаємо 5 т зерна, тоді
міняємо 5т*$100 /т =$500 на €500.
4. Курс євро відносно долара падає вдвічі.
5. Купуємо зерно на фізичному ринку по ціні €100 ($100 по старому курсу або $50 по
новому), отримуючи прибуток +$50/т або +€100/т. Для 5 т. зерна прибуток складає
+$50/т * 5т = +$250.
6. Продаємо зерно на ф’ючерсному ринку по ціні €100 з нульовим прибутком.
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7. Закриваємо коротку позицію по долару. Викупаємо назад $500 за €1000. Отримуємо
прибуток - €500 або - $250 (тобто збиток), який компенсується прибутком на фізичному
ринку.

3.3. Інші стратегії хеджування
3.3.1. Проблема непоставки зерна фермером
Окрім цінових та валютних ризиків, хеджування може мінімізувати втрати трейдера
внаслідок непоставки зерна фермером. Подібні ситуації є досить поширеними та
виникають як внаслідок знищення врожаю, так і в результаті недобросовісного
виконання домовленостей фермером. Розглянемо як проблема непоставки зерна може
принести збитки в процесі хеджування (рис. 3.21).
Рис 3.21. Наслідки непоставки зерна
фермером при хеджуванні

Як це працює?
1. Трейдер купує у фермера зерно по форварду за $2.20 (довга позиція).
2. Він хеджується від падіння цін, продаючи грудневий контракт за $2.50 (коротка
позиція).
3. Ціни зростають на фізичному та біржовому ринках.
4. Фермер бачить зростання спотових цін і хоче продати зерно дорожче, тому не
поставляє зерно по форварду.
5. Збиток по короткій позиції на ф’ючерсному ринку не компенсується прибутком по
довгій позиції на фізичному ринку.
6. Трейдер отримує збиток -$0.35 по короткій позиції.
Можна виділити три способи хеджування втрат від непоставки зерна:
1. Хеджування опціоном
Передбачає використання опціону кол, премію за який має сплатити фермер, який не
поставив зерно (рис. 3.22).
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Рис 3.22. Наслідки непоставки зерна
фермером при хеджуванні

Як це працює?
1. Трейдер купує у фермера зерно по форварду за $2.20 (довга позиція).
2. Він хеджується від падіння цін, продаючи грудневий контракт за $2.50 (коротка
позиція).
3. Крім того, він купує грудневий опціон кол за $2.50.
4. Ціни зростають на фізичному та біржовому ринках.
5. Фермер бачить зростання спотових цін і хоче продати зерно дорожче, тому не
поставляє зерно по форварду.
6. Збиток по короткій позиції не компенсується прибутком по довгій позиції на
фізичному ринку.
7. Але трейдер продає опціон кол, закриваючи коротку позицію по $2.50.
8. Це компенсує збиток -$0.35, трейдер виходить в прибуток 0 (мінус премія по опціону,
яка компенсується фермером).
2. Пряме покриття втрат від непоставки (straight cancellation)
В разі непоставки по форвардному контракту, даний контракт може бути розрахований
на спотовому ринку (in cash). Фермер виплачує трейдеру (отримує від трейдера) різницю
між початковою ціною контракту та розрахунковою ціною (settlement price).
Існує два способи визначення розрахункової ціни:
1. На основі поточної спотової ціни.
Даний метод посилює базисний ризик для фермера та елеватора.
2. На основі поточної ф’ючерсної ціни.
Більш популярний метод (в США). Дозволяє відмінити контракт при такому ж базисі, при
якому він був підписаний. Фермер або елеватор компенсують лише різницю в ціні, не
беручи на себе базисний ризик.
Поширеною практикою є сплата фермером комісії за непоставку (cancellation fee). Вона
має покривати витрати елеватора на виконання контракту (комісії, відсотки на суму
гарантійного внеску та інші адміністративні витрати).
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3. Перенесення зобов’язання (roll forward)
Рол форвард дозволяє перенести зобов’язання по поставці зерна на наступний сезон.
Він виконується шляхом корегування ціни на спред (різницю) ф’ючерсних цін в
поточному сезоні та майбутньому сезоні.
Важливо, щоб зобов’язання переносилися на той же самий місяць, який і планувався в
поточному році. Інакше фермер відкриває спекулятивну позицію по спреду, збільшуючи
свої ризики.
Рол форвард має здійснюватися по тому ж базису, що і в минулому році. Якщо трейдер
купляє зерно по вищому базису, ніж той, який планувався в минулому році, він має
право вимагати від фермера компенсувати різницю в базисі. Але зазвичай базис має
тенденцію наближатися до середніх історичних значень (на конкурентних західних
ринках), тому різниця є мінімальною.
Приклад: французький фермер не може поставити пшеницю по форварду у вересні 2021
року.
Станом на 7 серпня 2021 року, вони домовляються про перенесення поставки на
вересень 2022 року, орієнтуючись на ціну відповідного контракту на паризькій біржі
Euronext. Різниця в ціні складає Sep’22 – Sep’21 = 214.75 – 229.50 = -14.75 євро/т (рис
3.23).

Рис 3.23. Спред цін ф’ючерсів на
пшеницю на біржі Euronext

Джерело: Barchart
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3.3.2. Паперове фермерство
В деяких випадках для фермера є вигідним продати зерно після збору врожаю, а потім
викупити його назад для спекуляції (рис. 3.24). Дана стратегія називається паперовим
фермерством та дозволяє фермеру економити на зберіганні продукції, а також
підвищити власну ліквідність.
Рис 3.24. Механізм паперового фермерства

Дана стратегія добре працює на перевернутому ринку та нормальному ринку зі
згладженою сезонністю.
3.3.3. Контракт з відкладеною ціною
Контракт з відкладеною ціною передбачає, що фермер віддає трейдеру зерно на
елеватор по ціні, яка буде визначена пізніше. Фермер щомісяця сплачує певну суму
допоки він не захоче продати зерно. Дана сума співставна з витратами на зберігання.
Коли фермер вирішує розрахуватися по контракту, він отримує поточну ціну попиту від
елеватора.
Різниця між контрактом з відкладеною ціною та зберіганням полягає в тому, що зерно
при надходженні відразу переходить в розпорядження елеватора. Це дозволяє
елеватору розпоряджатися даним зерном на власний розсуд, оптимізуючи потоки зерна
та заробляючи на спекуляції (аналогія з банківськими депозитами).
Механізм роботи контракту з відкладеною ціною представлений на рис. 3.25.
Рис 3.25. Контракт з відкладеною ціною
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Як це працює?
(-) – віддаємо гроші; (+) – отримуємо гроші.
1. Трейдер забирає зерно у фермера по контракту з відкладеною ціною та реалізує його
на споті за $2.20.
2. Одночасно він хеджується, купуючи грудневий ф’ючерс по $2.30. Тим самим він
продає (+) базис -$0.1.
3. Ціни зростають, грудневий ф’ючерс добігає кінця, трейдер продає його за $2.60 та
купляє березневий контракт за $2.40 (перевернутий ринок). Тим самим він заробляє на
перевернутому спреді +$0.2.
4. Ціни продовжують зростати, трейдер змушений заплатити фермеру поточну спотову
ціну $2.40, фіксуючи збиток -$0.2.
5. Трейдер продає березневий контракт за $2.58. Тим самим він купує (-) базис -$0.18.
6. Трейдер отримує прибуток за рахунок зміни базису +(-$0.1) + $0.2 -(-$0.18) = -$0.1 +
$0.2 +$0.18 = $0.28 + комісія та %.
Два наступні види контрактів – контракти з відкладеним базисом та контракти з
фіксованим базисом – майже вийшли з обігу в США по причині небезпечності для
учасників ринку. Проте розуміння їх особливостей є важливим для уникнення
використання подібних контрактів на українському ринку.
3.3.4. Контракти з відкладеним базисом
Контракти з відкладеним базисом (hedge-to-arrive) використовується переважно для
продажу врожаю перед збиральною кампанією. Його принцип полягає в фіксації
ф’ючерсної ціни на поточному високому рівні з можливістю встановити базис пізніше на
більш високому (як очікується) рівні. Базис має встановлюватися в період поставки
зерна.
Чим більше фермер встановлює ціну на минулий врожай без фіксування базису, тим
більший базисний ризик для елеватора.
Приклад:
1. Поточна ф’ючерсна ціна 120$, спотова ціна 100$, базис -20$. Фермер підписує
контракт на продаж зерна з відкладеним базисом, фіксуючи ф’ючерсну ціну 120$.
2. Ф’ючерсна ціна зростає до 130$, спотова ціна – до 115$, новий базис складає -15$.
3. Фермер фіксує базис -15$ та отримує ціну реалізації 120$ - 15$ = 105$.
Недоотриманий прибуток порівняно з продажем зерна без хеджування складає 115$ 105$ = 10$. Фермер добре спрогнозував базис, але погано спрогнозував ціни.
Подивимося на сильні та слабкі сторони контрактів з відкладеним базисом.
Переваги:
1. Лімітує ризик зниження ф’ючерсної ціни.
2. Дозволяє заробити на зростанні базису.
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3. Від фермера не вимагається гарантійних внесків, оскільки елеватор управляє
позицією.
4. Може бути продовжений на більш пізні місяці в рамках одного сезону.
Недоліки:
1. Неможливість заробити на зростанні ф’ючерсної ціни.
2. Ризик послаблення базису.
3. Необхідність постійно відстежувати локальний базис, щоб встановити його на
високому рівні.
Потенційні загрози контрактів hedge-to-arrive для трейдерів:
1. Контракти, які вимагають встановлення базису в день першого повідомлення (first
notice day) для ф’ючерсу, збільшують строк встановлення ціни, який може відбутися в
той момент, коли базис вже є високим.
2. Контракти, які дозволяють виробникам перенести поставку на наступний
ф’ючерсний контракт є особливо небезпечними для трейдера, оскільки вони можуть
бути виконані в період надзвичайно високого базису.
3. Зерно не може бути реалізоване без понесення трейдером ризику сплати високого
базису.
Для фермера дані контракти є непоганим інструментом перенесення базисного ризику
на трейдера.
Якщо у трейдера не було б інших альтернатив крім контракту з відкладеним базисом,
він мав би користуватися такими правилами:
- Брати комісію за потенційний збиток через зростання базису;
- Самостійно вибирати дату встановлення ціни (перед збиранням врожаю та
поставкою);
- Не допускати перенесення поставки на наступний ф’ючерсний контракт і
особливо – на наступний сезон;
- Намагатися виконати контракт якомога скоріше.
3.3.5. Базисні контракти
Базисний контракт передбачає фіксацію базису на поточному рівні з можливістю
встановити закупівельну ціну на основі цього базису та більш високої (як очікується)
ф’ючерсної ціни. Чим вищий базис встановлює фермер, тим більший базисний ризик для
елеватора (трейдера).
Приклад:
1. Поточна ф’ючерсна ціна 120$, спотова ціна 100$, базис -20$. Фермер підписує
базисний контракт, фіксуючи базис -20$.
2. Ф’ючерсна ціна зростає до 130$, спотова ціна – до 115$, новий базис складає -15$.
3. Але фермер вже зафіксував базис -20$, отже він отримує ціну реалізації 130$ - 20$ =
110$.
Недоотриманий прибуток порівняно з продажем зерна без хеджування складає 115$ 110$ = 5$. Фермер добре спрогнозував ціни, але погано спрогнозував базис.
Розглянемо ризики базисних контрактів.
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1. Єдине джерело ризику, яке фіксується базисним контрактом – базисний ризик. Але
варіативність базису значно менша, ніж варіативність цін.
2. Базисні контракти нівелюють ефект сезонності цін та базису за рахунок витрат на
зберігання. Якщо базисний контракт заключається восени, фермер не може окупити
витрати на зберігання на нормальному ринку.
3. Якщо фермер буде робити переключення (rollover) на наступний контракт, він також
отримує ризик за рахунок спредів.
Кращою альтернативою є контракт з відкладеною ціною, тому що він не розділяє окремі
компоненти ціноутворення на фізичному ринку – ф’ючерсну ціну та базис – та дозволяє
отримувати вигоду від міцного базису.
Базисні контракти є сенс заключати лише коли базис є надзвичайно міцним, а ф’ючерсні
ціни – відносно низькими.
3.3.6. Контракти нового покоління
Контракти нового покоління дають участникам ринку більшу гнучкість в управлінні
ціновими ризиками. Даний вид контрактів можна поділити на дві основні групи:
контракти з автоматичним ціноутворенням та контракти з керованим хеджуванням.
1. Контракти з автоматичним ціноутворенням
1.1. Контракти з середньою ціною
Даний контракт передбачає, що впродовж періоду дії контракту зерно продається
рівномірними партіями кожен день по спотовій ціні. Принципове значення для
отримання прибутку від володіння даним контрактом має характер цінових коливань.
Якщо більшість періоду дії контракту ціни перебувають на відносно високому рівні, а
падіння та відновлення цін мають короткостроковий характер, то використання даного
контракту є вигідним.
1.2. Контракти з середньою та мінімальною ціною
Відповідно до контрактів даного типу, зерно продається рівномірними партіями кожен
день по спотовій ціні, але мінімальна ціна хеджується опціонами (рис. 3.26).
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Рис 3.26. Ціноутворення при використанні контракту
з середньою та мінімальною ціною

Як це працює?
1. Трейдер купляє опціон пут «в грошах» по мінімальній ціні (лінія).
2. Також трейдер щодня відкриває довгу позицію на ф’ючерсному ринку.
3. Якщо ціна йде нижче лінії мінімальної ціни, прибуток від виконаного опціону пут
компенсуються втратами від довгого ф’ючерсу.
4. Якщо ціна йде вище лінії мінімальної ціни, ми не виконуємо опціон пут і отримуємо
прибуток від продажу довгого ф’ючерсу.
1.3. Контракти з цільовою ціною
Контракти з цільовою ціною передбачають повний або частковий купівлю-продаж зерна
при досягненні певних цінових рівнів. Вони є аналогом захисних ордерів, які
використовуються на фондових біржіх для обмеженя збитку або фіксування прибутку
(stop loss та take profit).
2. Контракти з керованим хеджуванням
Кероване хеджування відбувається шляхом передачі зерна виробником в управління
трейдерській компанії за певну комісію. Часто обсяг зерна розділяється між декількома
групами трейдерів, які використовують різні стратегії спекуляції/хеджування. Комісія
кожній групі залежить від прибутку, який вони принесли.
Досить поширеними є комбіновані контракти, які поєднують характеристики контрактів
з автоматичним ціноутворенням та керованим хеджуванням.
Реалізація купівлі-продажу відносно невеликих партій зерна з використанням
контрактів нового покоління відбувається шляхом управління щоденним балансом
зерна. Даний баланс показує обіг зерна (як фізичного, так і «паперового») в розрізі
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довгих та коротких позицій на фізичному та ф’ючерсному ринках. Висока ліквідність та
постійний обіг зерна дозволяють «дрібнити» стандартні обсяги контрактів між багатьма
клієнтами.
Очевидно, що вибір того чи іншого типу контракту ринковими гравцями залежить від
поточної цінової кон’юнктури, а також від схильності до ризику. Спеціалісти університету
Айова розробили наступну схему вибору типу контракту (рис. 3.27).
Рис 3.27. Алгоритм вибору контракту для реалізації зерна

Джерело: Iowa State University Ag Decision Maker
3.4. Технічний аналіз ф’ючерсних ринків
Говорячи про аналіз фінансових та товарних ринків, прийнято розрізняти два основних
видів аналізу, спрямованих на прогнозування цін: фундаментальний та технічний.
Фундаментальний аналіз передбачає прогнозування цін на основі вивчення фінансовоекономічної інформації, яка матиме вплив на ціни в майбутньому. В фундаментальному
аналізі закономірності у попередній динаміці цін не мають важливого значення.
Водночас аналітик фокусується на причинах змін цін, які дозволяють зробити
припущення щодо їх майбутньої динаміки.
Технічний аналіз являє собою сукупність інструментів для прогнозування цін на ринках
цінних паперів за допомогою знаходження закономірностей в минулих часових рядах.
В технічному аналізі аналітик дивиться лише на динаміку цін та обсяги торгів. Причини
динаміки цін залишаються поза увагою технічного аналітика.
Основні припущення технічного аналізу були виведені наприкінці ХІХ ст. засновником
школи технічного аналізу Чарльзом Доу:
1. Ринок враховує все. Всі фактори, які впливають на ціну, вже включені в неї.
2. Динаміка ринку підкорюється певним закономірностям. На ринку існують періоди
зростання та падіння цін. При цьому всередині кожного періоду відбувається розвиток
головної тенденції, яка є стійкою до того моменту, поки ринок не почне рухатися у
протилежному напрямі.
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3. Історія циклічна. Закономірності динаміки цін мають властивість повторюватись на
різних ринках та в різні періоди.
Ключовим поняттям технічного аналізу є тренд, тобто загальний напрямок руху цін
протягом певного проміжку часу: вниз, вгору або вбік. Для технічного аналітика тренди
визначаються найвищими та найнижчими цінами протягом певного періоду.
Зростаючий тренд графічно може бути виражений шляхом сполучення вищих
максимумів та вищих мінімумів ціни, спадаючий тренд – сполученням нижчих
максимумів та нижчих мінімумів ціни, а горизонтальний тренд – сполученням
стабільних максимумів та стабільних мінімумів ціни (рис. 3.28).
Рис 3.28. Види трендів в технічному аналізі
Зростаючий тренд

Спадаючий тренд

Горизонтальний тренд

Тренд є стійким через існування ліній опору та підтримки. Лінія опору з'єднує цінові
максимуми. Опір виникає в момент, коли покупці більше або не можуть, або не хочуть
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купувати актив за вищими цінами. Водночас продавці активізуються та створюють
понижений тиск на ціну. Якщо ціна підіймається вище попередньої лінії опору, актив
вважається перекупленим.
Лінія підтримки з'єднує цінові мінімуми. Підтримка виникає в момент, коли продавці
не хочуть продавати актив дешево. Зниження цін нижче лінії підтримки активно
викупається покупцями. Якщо ціна опускається нижче попередньої лінії підтримки,
актив вважається перепроданим.
Ще одним важливим поняттям технічного аналізу є психологічна ціна, тобто певний
рівень підтримки/опору, який є важливим для учасників ринку, навіть не зважаючи на
індикатори технічного аналізу. Психологічні ціни, як правило, є круглими числами: 100,
120, 170 тощо. Досить часто психологічні ціни розглядаються в контексті
фундаментального аналізу.
Повертаючись до ліній тренду, відмітимо, що головною їх проблемою є суб’єктивність.
Аналітик може бачити тренд там, де його немає, і навпаки. Дана проблема може бути
вирішена шляхом використання спеціальних індикаторів, які є менш суб’єктивними.
Досить популярними є дві групи індикаторів: ковзаюче середнє та осцилятори.
1. Ковзаюче середнє (Moving Average, MA)
Дана група індикаторів показує середнє значення ціни за певний проміжок часу. Існує
два основних види ковзаючого середнього:
Просте ковзаюче середнє (Simple Moving Average, SMA). Ціни за певний період
сумуються та діляться на кількість днів.
Експоненційне ковзаюче середнє (Exponential Moving Average, EMA). Те ж саме, але
при сумуванні цінам за останні дні надається більша вага (рис. 3.29).
Рис 3.29. Види ковзаючого середнього
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Співставлення динаміки різних ковзаючих середніх дозволяє аналітику зробити
припущення щодо оптимальних періодів купівлі-продажу. Досить популярним в
технічному аналізі є метод сходження і розбіжності, який передбачає пошук точок
перетинання «швидкої» і «повільної» середніх ліній. Перетин ковзаючих середніх з
різною довжиною періоду вказує на можливе підвищення або понижчення ціни
відносно середніх рівнів у найближчому майбутньому. Точки перетину можуть бути
відповідними сигналами купівлі-продажу (рис. 3.30).
Рис 3.30. Метод сходження і розбіжності

Розходження-сходження ковзаючого середнього (Moving Average Convergence
Divergence, MACD) – індикатор, який використовується для перевірки сили та напряму
тренду. При його аналізі передбачається використання двох показників:
1. MACD = EMA (12 періодів) - EMA (26 періодів).
2. Сигнальна лінія.
Якщо MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору – це є сигналом купляти, якщо згори
донизу – сигнал продавати (рис.3.31).
Рис 3.31. Розходження-сходження ковзаючого середнього
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2. Осцилятори
Осцилятори характеризують стан перекупленності або перепроданості ринку. Дана
група індикаторів є особливо ефективною в моменти відсутності значних цінових
коливань (вузький «ринковий коридор»).
Одним з найбільш популярних видів осциляторів є лінії Болінджера, які вказують межі,
в рамках яких ціна може вважатися «нормальною». Межі визначаються шляхом
віднімання/додавання до ковзаючого середнього його середнього відхилення. Актив з
ціною вище верхньої межі вважається перекупленим, нижче нижньої межі –
перепроданим (рис. 3.32).
Рис 3.32. Розходження-сходження ковзаючого середнього

Важливою категорію осциляторів є стохастичні осцилятори – індикатори, які показують
поточне положення ціни відносно діапазону цін протягом певного періоду в минулому
(рис. 3.33).
Рис 3.33. Стохастичний осцилятор
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Суттєвим компонентом технічного аналізу є оцінка нецінових індикаторів.
Найважливішими з них є:
1. Відкритий інтерес (open interest)
Розраховується як загальна кількість нереалізованих (неліквідованих) угод на кінець
дня. Відкритий інтерес визначає розмір ринку. Технічні аналітики інтерпретують його
зміну наступним чином:
• Коли відкритий інтерес зростає і ціни зростають, ринок вважається технічно
сильним завдяки новим купівлям.
• Якщо ціни знижуються під час зростання відкритого інтересу, ринок технічно
слабкий, оскільки відбувається хеджування короткими позиціями або продаж
активу спекулянтами.
• Коли відкритий інтерес знижується, аналітик вважає ринок технічно сильним при
ліквідації довгих позицій, якщо ціни падають.
• Коли ціни та відкритий інтерес рухаються в протилежних напрямках, це
розглядається як симптом можливої цінової слабкості (розвороту тренду)
попереду.
2. Обсяг торгів (volume)
Загальна кількість здійснених угод, тобто загальна кількість угод, які були укладені
протягом певного часу. Обсяг торгів визначає рівень активності ринку.
3. Частка малих та великих інвесторів (market structure)
Розуміння структури ринку важливе для визначення ступеню впливу спекулятивного
капіталу на ціни. Якщо частка спекулянтів є великою, ціна буде менше реагувати на
фундаментальні фактори, а індикатори технічного аналізу та макроекономічний клімат
в більшій мірі визначатимуть подальший рух цін. Приклад такої структури для ф’ючерсу
на пшеницю на Чиказькій біржі представлений на рис 3.34.
Рис 3.34. Структура ринкових позицій за різними групами інвесторів для ф’ючерсу на
пшеницю на Чиказькій біржі
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Очевидно, що можливості технічного аналізу для прогнозування цін на
сільськогосподарські деривативи є обмеженими. Водночас поєднання технічного
аналізу з іншими методами оцінки ринку дозволяє:
1. Визначити поточний тренд цін.
2. Інтуїтивно зрозуміти чи є ціна завищеною або заниженою відносно середнього рівня.
3. Зрозуміти роль спекулятивного капіталу в ціноутворенні.
4. Сформувати стратегію хеджування (можна використовувати теханаліз і для базисів).

3.5. Фундаментальний аналіз аграрних ринків
Як вже було вказано в попередньому розділі, фундаментальний аналіз ринку включає в
себе прогнозування цін на основі вивчення економічних факторів, які можуть мати вплив
на ціни в майбутньому.
Технічний аналіз є основним інструметом спекулянтів на ринках деривативів, в той час
як фундаментальний аналіз має більше поширення серед учасників фізичного ринку
(агровиробники, трейдери, переробники). Виробники можуть вирішити два основних
завдання за допомогою фундаментального аналізу:
1. Прийняття рішень щодо структури посівних площ (planting decisions) для максимізації
прибутку від сівозміни.
2. Прогнозування цін впродовж сезону для успішної реалізації врожаю (marketing
decisions).
Відмітимо, що ефективне прогнозування не передбачає точного «влучення» в певні
цінові рівні протягом періоду. Це комплексний процес, який показує очікувану динаміку
цін (зростання, падіння, стабільність), вказуючи на оптимальні строки реалізації
(купівлі) продукції.
Прогнозування в фундаментальному аналізі може базуватися як на адаптивних
очікуваннях (продовження минулих подій), так і на раціональних очікуваннях
(прогнозування майбутньої ситуації), в той час як технічний аналіз дивиться лише на
минулу динаміку цін.
Для фундаментального аналізу важливе пояснення минулих подій.
Приклад 1: Ціни на пшеницю зростали через затримку збиральної кампанії. Тому ціни,
ймовірно, будуть зростати протягом найближчого тижня.
Приклад 2: Ціни на пшеницю швидко зростали, незважаючи на надходження на ринок
великого врожаю. Очевидно, що це викликано короткостроковим попитом, тому
очікуємо зниження цін.
Можливості фундаментального аналізу в прогнозуванні цін на товарних ринках є
обмеженими. Аграрний ринок є особливо важким для прогнозування, оскільки
непередбачувані погодні фактори можуть змінити існуючий тренд на ринку за лічені дні.
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На менш ліквідних та розвинених ринках ринкова інформація поступово інтегрується в
ціни, що збільшує можливості для передбачення майбутьої динаміки. Досвід
консалтингових компаній на аграрному ринку України показує, що точність
прогнозування цін на місяць вперед на рівні 70% може вважатися високою.
Ключовим у фундаментальному аналізі аграрного ринку є оцінка балансу попитупропозиції на ринку. Якщо в даний момент попит переважає над пропозицією, такий
баланс називається напруженим і вказує на можливе зростання цін. І навпаки,
переважання пропозиції над попитом створює важкий баланс, який обумовлює
зниження цін.
Рис 3.35. Структура балансу попиту-пропозиції на ринку зерна

Джерело: ODA Україна
Приклад балансу попиту-пропозиції можемо бачити на рис. 3.36.
Рис 3.36. Приклад балансу попиту-пропозиції пшениці в Україні

Джерело: https://proagro.com.ua/
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Важливим джерелом для оцінки ринкових балансів на аграрних ринках є інформаційна
система Міністерства сільського господарства США FAS USDA, яка дозволяє оцінити
балансові показники майже по всім сільськогосподарським культурам в розрізі країн
світу.
Водночас основним звітом USDA, який показує зміну ринкових балансів в світі та
окремих країнах є щомісячний звіт WASDE (World Agricultural Supply and Demand
Estimates). Як правило, вихід даного звіту супроводжується значною зміною цін на
аграрних біржах. Важливо розуміти, що ринок реагує на відмінність оцінок USDA від
ринкових очікувань. Тому, скажімо, зниження оцінок виробництва відносно
попереднього місяця не обов’язково призводить до зростання цін, якщо дане зниження
виробництва було не таким сильним як цього очікував ринок.
Рис 3.37. Ринковий баланс у щомісячному звіту USDA

Джерело: FAS USDA
Звіт часто критикується учасниками ринку за повільну зміну прогнозів. Скажімо, під час
посухи в Бразилії в 2021 році, оцінки локального врожаю кукурудзи були знижені не так
швидко, як цього потребував ринок. Тому учасникам ринку важливо звертати також
увагу на альтернативні прогнози від приватних аналітичних агентств.
Фундаментальний аналіз аграрного ринку включає в себе постійний моніторинг ряду
показників, які впливають на попит та пропозицію, а також порівняння поточної
динаміки цих показників з минулорічними даними.
До факторів попиту ми можемо віднести: доходи населення; показники економічного
зростання; транспортні витрати; вартість енергоносіїв; обсяги торгівлі та інші економічні
показники.
Специфічними факторами пропозиції є: темпи польових робіт; показники урожайності,
якості посівів та валового врожаю; кліматичні показники; обсяги запасів тощо.
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Крім того є ряд універсальних факторів, які можуть впливати як на попит, так і на
пропозицію: курс валют; зміни в економічній політиці; торговельні обмеження та інші.
Щоденний процес фундаментального аналізу на аграрному ринку полягає не лише в
оцінці статистичних даних, але й в перманентному моніторингу ринкових новин.
Найкращими джерелами новин є інформаційні агентства та соціальні мережі, зокрема
Twitter, де нова ринкова інформація може вплинути на ціни за лічені хвилини після
виходу. При інтерпретації ринкових новин вкрай важливо оцінювати їх релевантність,
тобто час та ступінь впливу на ціни.
Крім моніторингу новин, фундаментальний аналіз включає в себе постійну комунікацію
з учасниками ринку для оцінки поточних факторів ціноутворення. Подібна комунікація
є джерелом отримання інсайдерської інформації, яка допомагає оцінити зміну ринкової
ситуації до того як це зробили більшість інших учасників ринку. Можемо виділити
декілька особливостей, які треба враховувати при розмові з учасниками ринку:








Переоцінка здатності агровиробників аналізувати ринок, їх локальна «сліпота»;
Зацікавленість певних сторін у зростанні/зниженні ринку та маніпулюванні цінами;
Упередженість учасників ринку щодо майбутньої цінової динаміки (bullish, bearish);
Орієнтація на чутки, нерелевантні новини та «емоційні» фактори;
Надчутливість до новин, постійна зміна прогнозів;
Намагання бути оригінальним у своїх прогнозах, бажання йти «проти ринку»;
Фокусування в процесі аналізу ринку на сторителінгу та описі факторів
ціноутворення, а не на сухих фактах, які вказують на подальший рух цін.

3.6. Спекулятивні стратегії
Спекулятивні стратегії на зерновому ринку передбачають купівлю-продаж зерна з
метою отримання прибутку. Відмінність спекуляцій від хеджування полягає у відсутності
компенсуючих операцій, які знижують ціновий ризик в обмін на нижчу дохідність.
Ключове значення в спекуляціях має правильне прогнозування цін, при цьому
прогнозування базису не так важливе.
Розглянемо спекулятивні стратегії, які можуть використовувати виробники зерна. З
точки зору періоду продажу зерна дані стратегії можна поділити на доврожайну та
післяврожайну реалізацію зерна.
Доврожайна реалізація полягає у продажі ще не зібраного врожаю по форвардним
контрактам. Перевагою даної стратегії є можливість використати сезонне зростання цін
та базису поточного року для фіксації цін продажу на відносно високому рівні до того, як
на ринок почне тиснути новий врожай.
Післяврожайна реалізація передбачає поступовий продаж зібраного врожаю протягом
маркетингового року. Вона є ефективною з точки зору перспектив визначення
найкращої ціни реалізації в процесі аналізу ринкових факторів.
З точки зору мотивів продажу зерна стратегії можна поділити на засновані на цінах
(price-driven) та засновані на часі (time-driven).
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Стратегії засновані на цінах мають на меті визначення оптимальної ціни реалізації. При
цьому вони не обов’язково пов’язані з досягненням максимальної ціни за сезон. Про
розробці подібних стратегій доцільно визначити мінімально допустиму ціну, а також
максимальну ціну, за якою може бути реалізований весь врожай. Крім того, цінові
стратегії мають включати в себе сценарії мінімізації збитків. Скажімо, в разі початку
зниження цін фермер може продати врожай по поточним цінам, не чекаючи поки ціни
знову розвернуться в сторону зростання.
Стратегії засновані на часі виконують дві важливі функції. По-перше, вони дозволяють
виробнику підтримувати власну ліквідність впродовж сезону, закриваючи поточні
потреби в фінансових ресурсах. По-друге, вони диверсифікують ризики. Найголовнішим
ризиком в даному контексті є ціновий ризик; продаж врожаю за декілька операцій
сприяє уникненню ситуації, коли весь обсяг зерна продається по низькій ціні. Крім того,
поступова реалізація врожаю знижує ризики, пов’язані з його зберіганням (крадіжка,
пожежа, псування зерна).
Часто агровиробники використовують комбіновані стратегії, які є компромісним
варіантом між двома вищезазначеними видами стратегій.
Дослідник університету Мінесоти Едвард Усет у своїй книзі «Зерновий маркетинг – це
просто» виділив шість різних стратегій реалізації врожаю та застосував їх для історичних
цін на кукурудзу в США в період з 1990 по 2014 роки.
Таблиця 3.2. Моделювання різних стратегій реалізації кукурудзи
в США на даних 1990-2014 рр.
Стратегія
Середня ціна Стратегія
реалізації,
найнижчою
$/буш
ціною, років
1. Продаж всього врожаю після збирання
2.75
14
2. Продаж впродовж сезону на основі кінцевих дат 2.87
3
без мінімальної ціни
3. Поступовий продаж при досягненні певних 2.77
2
цінових рівнів
4. Продаж впродовж сезону на основі кінцевих дат 2.88
5
з мінімальною ціною
5. Поступовий продаж при досягненні певних 2.82
7
цінових рівнів + викуп опціонами кол
6. Комбінована стратегія продажу на основі 2.79
2
кінцевих дат та певних цінових рівнів
Джерело: Edward Usset. (2015). Grain Marketing is Simple (it's just not easy). 2nd Edition.
Очевидно, що найгірша стратегія в даному прикладі – продаж після збору врожаю.
Ефективність інших стратегій може коливатися в залежності від сезону.
В реальних умовах стратегія реалізації врожаю має враховувати фінансові ціли, потребу
в оборотних ресурсах, вартість страхування врожаю, очікуваний обсяг виробництва,

з
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можливість зберігання та схильність до ризику. В процесі розробки стратегії фермеру
важливо відповісти на наступні запитання:
1. Який спред наразі існує на ринку?
Порівнюємо ф’ючерсні та форвардні ціни з найближчими та віддаленими строками
поставки.
2. Базис сильний чи слабкий?
Дивимося історичний базис спотових та форвардних цін до вартості найближчого
ф’ючерсу на Euronext/CBOT.
3. Ціни високі чи низькі?
Дивимося історичні ціни на споті, форвардному та ф’ючерсному ринках.
4. Які в мене витрати на зберігання?
Розраховуємо витрати на зберігання, співвідносимо їх зі значенням спреду, сезонним
зростанням базису та альтернативними доходами (% на депозиті, знижки на закупівлю
ресурсів).
5. Яка в мене схильність до ризику?
Оцінюємо власну ліквідність (cash flow), необхідність капітальних інвестицій,
розраховуємо мінімально допустиму ціну для заданих витрат на гектар та врожайності.
Для прийняття рішень при спекулятивних стратегіях підходить наступний алгоритм.
Рис. 3.38. Алгоритм прийняття рішень при
спекулятивній стратегії

Критерії успішної реалізації зерна є досить суб’єктивними та залежать від
індивідуальних фінансових цілей. Звернемося до досвіду компанії «ODA Україна»,
філіалу французької компанії «Offre & Demande Agricole», яка займалася консалтингом
в сфері управління ціновими ризиками в українському агросекторі з 2011 по 2018 роки.
Критерієм прибутковості реалізації зерна клієнтами ODA була середня ціна реалізації,
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яка попадає в верхню 1/3 частину діапазону між максимальною та мінімальною ціною
(зона 3 на рис. 3.39).
Рис. 3.39. Оптимальні цінові діапазони для реалізації
врожаю клієнтами «ODA Україна»

Джерело: дані UkrAgroConsult
В своїх маркетингових стратегіях «ODA Україна» вказувала клієнтам коли та яку частину
врожаю потрібно реалізувати на фізичному ринку, обгрунтовуючи це за допомогою
фундаментального аналізу. Розглянемо три стратегії «ODA Україна» з коментарями.
Стратегія 1. Соняшник 2017/18
Першочергова стратегія
Згідно зі стратегією компанії «ODA Україна», за станом на 15 лютого 2018 року реалізація
врожаю соняшнику 2017 року ще не здійснювалася.
Опис стратегії
У 2017 році Україна зібрала 13,2 млн. т соняшнику або більш ніж на 1 млн. т менше, ніж
в 2016 році, що виступило одним з факторів підтримки цін на старті сезону. [Очікуємо
високі ціни, оскільки Україна не імпортує насіння соняшнику].
Крім того, з огляду на зростання потужностей з переробки олійної, які досягли 19 млн. т
на рік, фермери були впевнені в тому, що користуються стабільним попитом на
соняшник з боку переробників буде стимулювати плавне зростання цін на внутрішньому
ринку на протяг всього 2017/18 МР. Власне, це ми і спостерігали протягом перших 6
місяців кампанії.
На старті сезону середня ціна EXW на соняшник перебувала на рівні 9850 грн / т (383USD
/ т), а вже в середині листопада вона досягла 10750 грн / т (403 USD / т). При цьому на
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ринку відсутнє сезонне зниження цін, характерне для другої половини вересня завдяки
повільним темпам збирання і, відповідно, надходження нового врожаю, що не поспіває
за високим попитом на сировину з боку переробників. [Це було враховано. Клієнти, які
мають проблеми з ліквідністю, вже у вересні могли продати незначну частину врожаю
соняшнику, оскільки сезонність цін буде дещо згладженою та відтермінованою.
Тримаємо культури, які можуть показати більш виражене зростання до весни
(кукурудза)].
У другій половині листопада український ринок соняшнику незначно просів. Це було
обумовлено рядом причин.
По-перше, Індія (яка є одним з основних імпортерів української соняшникової олії)
прийняла рішення підвищити імпортне мито для нерафінованої соняшникової олії з 12,5
до 25%, що викликало побоювання трейдерів щодо можливого падіння обсягів
індійського імпорту олії в поточному сезоні.
По-друге, завершення збиральної кампанії призвело до насичення ринку соняшником
нового врожаю, що чинило тиск на ціни. [Сезонне просідання цін, не продаємо].
Проте з другої половини грудня внутрішні ціни знову почали плавно зростати завдяки
стабільному попиту переробників, а також активній девальвації української гривні.
Свого піку в поточній кампанії ринок досяг на початку лютого, коли середня ціна EXW
становила 11200 грн / т або 407 USD / т. [Ще не знаємо, що це пік. Фундаментальні
фактори вказують на зростання].
Однак з початком ревальвації української валюти, ціни на соняшник також пішли вниз,
показавши незначне зниження в гривні, однак зберігаючи свої позиції в доларах США.
[Непередбачуваний фактор, який стримує фундаментальне зростання].
У підсумку, виходячи з того, що середина лютого традиційно є одним з періодів
максимальних цін на соняшник в Україні, а також з огляду на поточну ситуацію на
валютному ринку, коли курс гривні ось-ось може припинити своє зростання, ми
рекомендуємо реалізувати частину врожаю соняшнику. [Реалізуємо по високій ціні та
хеджуємо валютні ризики].
Крім того, в березні висока ймовірність чергового просідання ринку, обумовленого тим,
що багато фермерів будуть реалізовувати свій урожай напередодні початку весняної
посівної. [Сезонне явище, враховуємо потребу виробників в оборотному капіталі]. Та й
попит на українську соняшникову олію з боку імпортерів поки залишається низьким і в
основному зосереджений на більш далеких поставках (квітень-червень).
[Фундаментальний фактор, може призвести до накопичення запасів насіння та олії на
заводах].
Зміни в стратегії:
З огляду на наведені вище фактори, ми рекомендуємо реалізувати 40% соняшнику при
середній ціні EXW в 11000 грн / т (410 USD / т) або CPT в 11450 грн / т (427 USD / т). [Скоріш
за все, поточна ціна не є максимальною в сезоні. Орієнтуємося на потребу клієнтів в
оборотних коштах та диверсифікуємо ризики, використовуючи time-driven стратегію].
Інструкції:
Продаж на споті: 40%.
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Рис. 3.40. Стратегія реалізації соняшнику
в 2017/18 МР (перша продаж)

Джерело: ODA Україна, дані UkrAgroConsult
Стратегія 2. Пшениця 2016/17
Першочергова стратегія
Згідно зі стратегією компанії «ODA Україна», за станом на 31 березня 2017 року
реалізація врожаю пшениці 2016 року ще не здійснювалася.
Опис стратегії
Однозначно можна сказати, що сезон 2016/17 увійде в історію українського ринку
пшениці, як сезон одних з найвищих темпів експорту зернової. Відзначимо, що саме
висока активність на експортному ринку надавала стабільну підтримку цінам на
пшеницю всередині країни протягом усього 2016/17 МР, за винятком першого місяця
кампанії, коли ринок традиційно демонструє зниження під тиском масового
надходження нового врожаю. Так, з початку 2016/17 МР зростання середньої ціни EXW
на продовольчу пшеницю склало 1000грн/т (23 USD/т) до 5000 грн/т (185 USD/т).
[Бачимо високий експорт, але поки є що вивозити. Отже, дефіцит попереду].
Сумарно, за нашими оцінками, з липня 2016 року по березень 2017 року включно з
України було експортовано 14,5 млн. т пшениці, що майже на 1,7 млн. т перевищує обсяг
експортних поставок за аналогічний період 2015/16 МР. [Важливо порівнювати з
минулорічними показниками].
Такі високі темпи експорту привели до істотного скорочення запасів української
пшениці, особливо фуражної зернової, частка якої в загальному виробництві 2016 року
була нижче, ніж спочатку очікувалося. Внаслідок цього обсяги торгово-закупівельної
діяльності на ринку в останні місяці значно знизилися, поступаючись місцем ринку
кукурудзи. Природно, дані зміни не могли не відбитися на цінах пшениці: в лютому 2017
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року темпи їх зростання істотно сповільнилися, а в березні ринок пшениці практично
завмер, демонструючи небувалу стабільність. [Помічаємо, що ліквідність знижується.
Незважаючи на низькі запаси, це може призупинити зростання цін і навіть призвести до
зниження попиту].
У той же час на світових ринках в останній місяць спостерігалося активне зниження цін
на зернову, викликане, в першу чергу, хорошим станом посівів озимої пшениці після
перезимівлі та оптимістичними перспективами врожаю 2017 року. [Вже є дані по
озимим, очікується збільшення пропозиції].
Ринок української пшениці до сьогоднішнього дня впевнено протистояв даними
знижувальним тенденціям, все так же відчуваючи підтримку з боку вже не таких
рекордних, але все ще досить високих темпів експорту і напруженості внутрішнього
балансу в зв'язку з скороченням запасів. [Бачимо, що це на за рахунок зовнішніх
факторів. Базис є міцним]. Однак в короткостроковій перспективі не виключено, що
зниження цін торкнеться і українського ринку.
По-перше, Індія, перший імпортер пшениці з України в цьому сезоні, прийняла рішення
про відновлення 10%-го мита на імпорт зернової. В останні місяці ми вже відзначали
сильне скорочення обсягів експорту української пшениці в цьому напрямку, тепер же
вони, швидше за все, знизяться ще більше.
По-друге, з огляду на зростання напруженості в торговельних відносинах Росії з
Туреччиною (через введення 130%-го мита на імпорт російської пшениці) і Єгиптом
(через відмову прийняти кілька партій зерна з Росії), ціни на російську пшеницю
впевнено знижуються, підвищуючи її конкурентоспроможність у порівнянні з
українською зернової. [Не зовсім сильний аргумент. Єгипет та Туреччина можуть
купувати українську пшеницю].
Крім того, з урахуванням нашого прогнозу експорту пшениці з України в 2016/17 МР на
рівні 16 млн. т, за три місяці до закінчення кампанії на світовий ринок може бути
поставлено лише 1,5 млн. т зернової, а значить, темпи її експорту будуть
сповільнюватися і далі, чинячи тиск на ціни і знижуючи їх кореляцію зі світовим ринком.
[Низька ліквідність].
У той же час ми дотримуємося думки, що ближче до кінця кампанії український ринок
може трохи підживитися, оскільки потреби в імпорті пшениці ключових для нашої країни
імпортерів в цьому сезоні задоволені ще не повністю. Так, тільки одному Єгипту
потрібно буде закупити близько 2 млн. т зернової. Тому не виключено, що в травні може
посилитися конкуренція між експортерами на внутрішньому ринку країни. [Розглядаємо
ситуацію з двох сторін, але відділяємо короткострокові та середньострокові фактори].
Однак, з огляду на те, що це стосується більш віддаленої перспективи, а також з огляду
на гарний потенціал нового врожаю і зростання ризику суттєвого зниження торгової
активності ринку внаслідок вичерпання запасів, ми вважаємо за доцільне реалізувати
більшу частину врожаю пшениці 2016 року, тим більше що в даний час український
ринок знаходиться в оптимальному положенні по відношенню до світового ринку. Так,
за станом на 29 березня базис внутрішнього ринку продовольчої пшениці в Україні по
відношенню до ціни травневого ф'ючерсу на біржі Euronext становив 5,6 USD / т (-18,5
USD / т на 29 березня 2016 року), що є одним з найвищих рівнів базису у цьому сезоні.
[Українська пшениця переоцінена, варто продавати, спекулюючи на ціні та базисі].
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Зміни в стратегії:
Таким чином, ми рекомендуємо реалізувати 70% пшениці врожаю 2016 року,
зафіксувавши середню ціну EXW на продовольчу пшеницю на рівні 5000 грн/т (185
USD/т) і фуражну пшеницю – на рівні 4725 грн/т (185 USD/т). [Price-driven стратегія].
Інструкції:
Продаж на споті: 70%.
Рис. 3.41. Стратегія реалізації пшениці
в 2016/17 МР (перша продаж)

Джерело: ODA Україна, дані UkrAgroConsult
Стратегія 3. Кукурудза 2017/18
Першочергова стратегія
Згідно зі стратегією компанії «ODA Україна», за станом на 15 березня 2018 року
реалізація врожаю кукурудзи 2017 року ще не здійснювалася.
Опис стратегії
Ми не рекомендували продавати кукурудзу в першій половині 2017/18 МР через досить
низький рівень цін в порівнянні з іншими фуражними зерновими. Якщо за підсумками
грудня 2017 року середні ціни EXW на фуражний ячмінь і пшеницю становили 4920 і 4750
грн/т відповідно, середня вартість кукурудзи перебувала на рівні 4340 грн/т EXW.
[Дивимося на спред між кукурудзою, пшеницею та ячменем].
Зниження українського виробництва зернової в 2017 році на 3,7 млн. т в порівнянні з
рівнем 2016 року не змогло надати ринку істотну підтримку на початку поточного сезону.
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[Нетипова ситуація: низький врожай і низькі ціни. Очевидно, імпортери більше уваги
звертали на озимі зернові]. Ціни на кукурудзу росли, проте темпи цього зростання були
повільними і обумовлювалися, перш за все, девальвацією гривні, яка, з іншого боку,
негативно позначалася на валютних цінах. Так, з 1 вересня по 31 грудня 2017 року
середня ціна EXW зросла на 475 грн/т до 4550 грн/т (163 USD/т).
У той же час внутрішній попит на кукурудзу, особливо з боку експортерів, залишався
млявим, що пояснювалося несприятливою кон'юнктурою світового ринку. Так, з вересня
по грудень зростання середньої ціни FOB на українську кукурудзу склало всього 6,5
USD/т до 168 USD/т, в той час як інтерес до неї з боку імпортерів був відносно низьким.
Відзначимо, що за вересень-грудень 2017 року з України було вивезено 4,4 млн. т
зернової, в той час як за аналогічний період 2016 року експорт склав 6,3 млн. т [Фактор
тиску на ціни, який може призвести до високих запасів кукурудзи].
Однак в січні 2018 року на українському ринку кукурудзи відбулася кардинальна зміна
ситуації. По-перше, істотно активізувалися імпортери, перш за все, Китай, Єгипет,
Туреччина і країни ЄС, оскільки на світовому ринку знизилася пропозиція конкуруючої
південноамериканської кукурудзи, а запаси інших фуражних зернових значно
вичерпалися. Відвантаження зернової з країни пішли вгору, стимулюючи попит на
внутрішньому ринку. За попередніми даними, тільки в січні-лютому 2018 року українські
компанії вивезли зкраїни 4,1 млн. т зернової. [Прискорення експорту надало імпульс
цінам. Бачимо як важливо дивитися на ринки інших зернових].
По-друге, на тлі постійного зниження оцінок аргентинського виробництва, а також
ревальвації гривні, експортні ціни на українську кукурудзу показали стрімке зростання,
злетівши до 210 USD/т FOB (+42 USD/т з початку січня 2018 роки) – максимуму за останні
20 місяців! Крім того, внутрішній ринок зернової підігрівали і самі фермери, стримуючи
продаж великотонажних партій і, таким чином, змушуючи експортерів постійно
підвищувати ціни закупівлі. [Фермери покрили ліквідність пшеницею, ячменем та
ріпаком. Це було прогнозовано, враховуючи високі ціни на значні обсяги експорту]. В
результаті з 1 січня 2018 року середня ціна EXW на кукурудзу зросла з 4550 грн/т (163
USD/т) до 5475 грн/т (209 USD/т). При цьому істотному зростанню валютних цін сприяли
високі темпи ревальвації гривні в лютому і на початку березня 2018 року. [Чудово,
фермери тримають кукурудзу і знаходяться в довгій позиції по гривні, хеджуючи
валютний ризик].
З огляду на такий значний стрибок цін як на внутрішньому (+ 20% в гривні і + 24% в
доларах США), так і на зовнішньому (+25%) ринках за останні 2,5 місяці, ми вважаємо за
доцільне продати частину врожаю кукурудзи 2017 року. Дуже ймовірно, що після цього,
частково спекулятивного, зростання ціни або стабілізуються, або дещо відкоригуються
донизу, оскільки світовий баланс зернової залишається врівноваженим.
Відзначимо, що українська кукурудза вже втратила свою конкурентоспроможність на
світовому ринку, що може призвести до зниження імпортного попиту на неї. Так, на
європейському ринку конкуренцію українській кукурудзі може скласти французька
зернова. Крім того, імпортери можуть призупинити закупівлі зернових у очікуванні
виходу на ринок американського врожаю. А на внутрішньому ринку існує ризик
зростання пропозиції кукурудзи українськими фермерами напередодні старту весняної
посівної, з огляду на те, що ціни вже показали хороше зростання.
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Відзначимо, що поточний базис українського ринку по відношенню до ціни
найближчого ф'ючерсу на кукурудзу на біржі Euronext становить рекордні 4,5 USD/т, в
той час як 15 березня 2017 року він знаходився на рівні -10 USD/т. Позитивний базис по
відношенню до Euronext є нетиповим для нашого ринку, що вказує на те, що на
сьогоднішній день в Україні сформувалася дуже приваблива ціна на зернову. [Важливо
відслідковувати історичний базис].
Зміни в стратегії:
З огляду на все вищеописане, ми рекомендуємо реалізувати 50% врожаю кукурудзи
2017 року за середньою ціною EXW 5475 грн/т (209 USD/т). [Комбінація price-driven та
time-driven стратегій].
Інструкції:
Продаж на споті: 50%.

Рис. 3.42. Стратегія реалізації кукурудзи
в 2017/18 МР (перша продаж)

Джерело: ODA Україна, дані UkrAgroConsult
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4. Сезонність цін на зернові в Україні
4.1 Сезонність цін на зернові в Україні

Традиційно на світовому ринку та в Україні на ринках спостерігається сезонність руху цін. Як показує
історія останніх 10-ти маркетингових років ціни, у форвардний період на кукурудзу вищі, через
погодні ризики. Восени ціни традиційно знижуються оскільки починається збирання врожаю у
Північній півкулі (США, ЄС, Україна, Китай). Особливістю українського ринку є відновлення цін в
зимовий період (грудень-січень) разом із додатковим попитом з буку ЄС.
На відміну від кукурудзи, ціни на пшеницю як правило на споті вищі за форвардні. Під час
збирання врожаю у Північній півкулі (червень – липень) пропозиція суттєво зростає, що
призводить до зниження цін. Проте, починаючи з серпня-вересня пшениця починає стрімко
зростати, оскільки попит зростає. Традиційно пікові ціни на пшеницю припадають на груденьсічень, до фізичної появи нового врожаю у Південній Півкулі.
В Україні ячмінь як правило торгується лише в першу половину маркетинкого року (МР), потім
торгова ліквідність суттєво знижується як і експорт. На ринку ячменю сезонність схожа до пшениці,
що пов’язано зі строками збирання врожаю. Зазвичай, ціни на ячмінь починають знижуватись
перед збиранням врожаю та під час збору. Починаючи з липня ця культура починає зростати в
ціні, особливо за умови наявності попиту з Китаю.
Графіки вище демонструють сезонність форвардних та спортивних цін. Спотові ціни це такі ціни,
зазвичай вже на поточний врожай, за які можна отримати чи продати вже зараз товар, наприклад
кукурудзу, пшеницю чи ячмінь. Форвардна ціна зазначається як ціна на наступний врожай, тобто
на той, який ще не виріс, або на продаж на майбтнє. Якщо зараз ми знаходимося наприкінці
серпня і розуміємо, що новий врожай буду збиратися у вересні-жовтні і подальші місяці, - це все
залишається поки що форвардним ринком. Тобто укладаючи контракти, ви укладаєте контракти
на товари, яких по суті у вас ще немає на руках, і відповідно, ви його будете поставляти в подальші
періоди. У форвардних конрактах ми говоримо і розуміємо, що є дата поставки жовтень, листопад,
грудень, січень і т.д.
На вищенаведених графіках (кукурудза, наприклад) ми беремо саме найближчий місяць. Тобто
вже в жовтні в нас розпочинається активне постачання продукції на ринку ринку, і відповідно
форвардна ціна йде на жовтень і на цьому графіку ви бачите цей переход. І бачимо, що впродовж
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певного періоду (вже з лютого) можна активно бачити оновлення форвардних цін в Україні, тобто
трейдери виставляють свою пропозиція і вже зараз можна заключити угоду на поставку товару в
майбутньому. Зазвичай, форвардні ціни в Україні вище ніж спотові, не беремо поки що до уваги
сезон 2020/21 рр.
Напрклад, в сезоні 18/19 рр вже починаючи з лютого, ціни ціни на кукурудзу тримались в вузькому
діапазоні, - це 165 180 долларів за тону, поставка срт порт Одеса. Протягом наступних місяців
збільшилась волатильність, тобто починаючи з червня ціни навіть пішли вних, це все відбувається
звісно через зовнішні та внутрішні фактори, про які вже було згадано в передніх лекціях і про які
ще буде говоритись в наступних лекція. Проте коли почався вже збір врожаю, то ціни знизилися і
після цього на зиму поверталися до вищих рівнів. Загалом для кукурудзи це є доволі нормальною
тенденцією, тобто сезонність зберігається і фермеру продавати форвардом набагато вигідніше,
ніж чекати нового врожаю і намагатись продати в цей момент. Причини цього цілком зрозумілі,
оскільки дуже велика кількість продукції одночасно отримують всі виробники кукурудзи. І як
результат через потреби у фінансах та неможливість зберігати цю кукурудзи, це примушує
виробників продавати врожай в період збору врожаю і створюється так-званий harvest preasure,
або тиск з боку пропозиції. Попит при цьому залишається доволі стабільним, тому ціни просто не
можуть рости, крім як через якісь зовнішні фактори.
І з графіків видно, що загалом більша частина сезонів проходить по одному і тому ж сценарію,
єдине питання лише на скільки за цей період кукурудза може вирости або впасти в ціні.
В цьому році, тобто в попередньому сезоні 2020/21 рр ситуація дуже відрізнялася від попередніх
сезонів, ціни зі збиранням врожаю різко пішли і продовжили зростати і в подальшому. Ключова
причина такої цінової ситуації – це фундаментальне питання балансу попиту та пропозиції. Влітку
більшість учасників ринку очікувало на дуже високий врожай і заключалась значна кількість
форвардних конрактів , було багато обємів куплено наперед, але коли прийшов серпень, у
багатьох виробників вже виникли проблеми із врожаєм, особливо по центру та півдню і було вже
розуміння, що врожайність буде відносно низькою. Відповідно, навіть ті виробники, які
форвардили 30-40% врожаю (що є доволі безпечним обсягом), вони зрозуміли що замість 8 т/га
вони отримують тільки 4 т/га і це фактично означає, що практично всю кукурудзу вони подали по
цінах які нагадують 2011рр, які були на рівні 150-170 долларів за тону. І вже під час збору врожаю
кінець складали 200-210 долларів за тону, - це такі рівні, яких виробники не бачили за останні
роки.
Сезонність притаманна практично всім культурами. І це нормально адже АПК відрізняється від
інших секторів економіки тим, що погода тут впливає дуже критично на виробництво і, відповідно,
на баланс пропозиції. По ячменю спостерігається дещо інша ситуацію ніж по кукурудзі, проте
сезонність теж є.
По пшениці. Сезонність також присутня, проте пшениця збирається в північній півкулі починаючи
з червня і до осені. Тому дуже схожа ситуація, проте на відміну від кукурудзи, зазвичай пшеницю
форвардувати не так вигідно. Часто дуже багато різних недооцінених ринком факторів, як то
погодні проблеми, дощі під час жнив тощо. Також влітку є досить велика кількість імпортерів, які
просто не можуть чекати навіть під час жнив і демонструють високий попит. Тому дуже часто
можна спотерігати за тим, що коли починаються жнива, ціни на деякий час посідають, - це липень
і початок серпня, проте потім найчастіше ціни повністю відновлюються до зими і досягають своїх
максимальних значень. Вцілому це пояснює те, чому форвардний ринок більш розвинутий на
ринку кукурдзи, адже він є найбільш прибутковим. На пшеницю форварди не так активно
торгуються, проте все одно це може дати значні прибутки для виробників.
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Розглянемо таку ситуацію, коли виробник наприклад через потреби закривати свої фінансові
потреби або інвестиції, просто немає бажання почекати до зими і він хоче вигідно продати
пшеницю одразу. Тому він бачить/розуміє, озима пшениця проходить зимівлю і з'являється дуже
багато погодних ризиків, причому не лише в Україні, але загалом по Північній півкулі. Проблеми
можуть бути в Канаді, США, ЄС, Росії, Україні, в Казахстані, дивляться як експорт йде наприклад з
Південної півкулі. Загалом є дуже багато регіонів в світі, які виробляють пшеницю, тому зазвичай
десь проблеми і трапляються і ціни на пшеницю доволі швидко підростають. Тим більше, що
попит на пшеницю залишається стабільно високим.
Ячмінь дуже схожий до пшениці, адже ці культури вирощуються практично одночасно, але
пшениці в Україні та світі значно більше. Пшениця є стратегічною культурою для багатьох країн,
включно для країн Близького Сходу та Середньої Азії, які виробляють свій невеличкий врожай, але
він їм дуже потрібен для внутрішнього зебезпечення у разі стихійного лиха та періодів високих
цін, і тому, що з пшениці виробляється дуже багато продуктів харчування, а пшениця фуражна
використовується як корм для годівлі тварин. Тому ми і бачимо таку значну кількість країнвиробників на світовому ринку.
Для ячменю дещо інша ситуація і на ринку є досить обмежена кількість країн імпортерів та
експортерів і часто видно, що по ячменю Україна завершує свій активний період продажів за
кордон вже до кінця серпня. Потім в вересні ми часто бачимо, що ціни практично не рухаються,
це добре видно на графіку по ячменю вище. Дуже добре видно, що з жовтня ціни виглядають
скачкоподібно, це через те, що трейдери припиняють писати свої цінові індикативи через
завершення своїх експортних програм. Це відбувається не до кінця сезону. Пожвавлення
спостерігається на деякий час вже ближче до зими, і є подібні періоди активності навесні. Причина
такого розвитку стає зрозумілою, якщо подивитись з точки зору торгової компанії. Якщо на
початку сезону дуже багато є продукції і експортний потенціал складає 4-5 млн т, цього сезону 6
мільйонів тонн, то восени до експорту залишається близько 1 млн т і знаходити експортні партії
стає дедалі важче, оскільки виробник дрібний може запропонувати до продажу 100 т, а
експортеру потрібно завантажити цілий панамакс – це біля 60 тис т. Таким чином, потрібно
докласни добрячих зусиль трейдеру, щоб зібрати експорту партію. По-друге, завжди є ризики
того, що доведеться докуповувати в іншого експортера, коли ячмінь є не такою то і цікавою
культурою. Тим більше, що восени вже з'являється врожай соняшника та кукурудзи. І час пошуку
товару для одного судна під ячмінь займає більше часу ніж під кукурудзу та соняшник. Таким
чином ми бачимо, що на деякий час ячмінь втрачає взагалі будь-які ознаки життя і якраз зараз ми
можемо за цим спостерігати впродовж наступних кількох тижнів. Також потрібно зауважити, що
цього року Україна зібрала значно більше вражаю ячменю, - близько на 20% більше (більше 10
млн т). Це доволі багато, оскільки зайвих 2 мільйони тон потрібно комусь продати. В нас з
ключових партнерів це Китаї та Саудівська Аравія, куди ми ми продаємо більшу частину свого
ячменю. Відповідно, як тільки одна країна не цікавиться врожаєм, наприклад через те, що ячмінь
заміняється кукурудзою, і зараз підійде великий врожай кукурудзи, то Китай не буде купувати
ячмінь, він буде очікувати на кукурудзу. Таким чином, говорячи про ячмінь, ми завжди говоримо
про ризики втрати ліквідності, втрати імпортного попиту. І це дуже важливо розуміти для
виробників, оскільки якщо подивитися на сезонність, то видно, що продавати зазвичай краще або
до кінця осені, або вже чекати до зими. Тому насправді ячмінь є досить ризикованою культурою,
якою виробники часто закривають свої термінові (фінансові) потреби і це ще більше збільшує
напруженність ринку наприкінці літа, а притримують ячмінь ті, в кого є такі потужності/можливості
і ті, хто займає більш очікувану позицію і має достатньо коштів, щоб не продавати врожай одразу.
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5. Технічний аналіз цін на зернові

Аналітики та трейдери як правило розглядають цінові графіки з використанням японських свічок.
Японські свічки є більш інформативними проти лінійного графіку, оскільки кожна свічка містить
одразу 4 ціни. Тіло свічки складається з ціни відкриття та закриття торгівельної сесії, а колір
залежить від руху цін (вгору чи вниз). У свічки також є тінь, яка відображає максимальні та
мінімальні значення у визначеному тайм фреймі (година, день, тощо).

6. Зернові ф’ючерси: хеджування
6.1 Зернові ф’ючерси: огляд

На різних біржових майданчиках є велика кількість аграрних ф'ючерсних контрактів. Найбільша
ліквідність зосереджена саме на Чикаго, де торгується кукурудза, пшениця, соя, тощо.
Європейські виробники традиційно використовують Euronext для управління ціновими ризиками.
На Даляньській біржі також є аграрні ф’ючерси, проте левова частка учасників ринку це саме
місцеві фермери (Китай)
Для України ЄС є основним торговим партнером на ринку ріпаку. Кореляція із Євронекст дуже
висока і іноді ми навіть бачимо «гру на упередження» з боку українських експортерів. Ріпак
використовується як продовольча та технічна культура - для виробництва ріпакової олії та
біодизелю
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6.2 Ф’ючерси на кукурудзу

Головною особливістю ф’ючерсного ринку є специфікація контракту. Обсяг одного кукурудзяного
ф’ючерсного контракту на Чикаго складає 5000 бушелів, або 127 метричних тонн. Контракт
торгується із поставкою у грудні, березні, травні, липні та вересні (для більшої ліквідності ринку).
Ціна відображається у центах/бушель, для того щоб перевести у $/т необхідно ціну в $/бушель
помножити на 39.368
Світове виробництво кукурудзи сягає майже 1.2 млрд тон, проте за один рік торгується понад 13
млрд тон кукурудзи. Це пов’язано із тим, що на Чикаго торгують не лише виробники, переробники
та трейдери, а також фонди та спекулянти. Велика концентрація учасників ринку дає ринку високу
ліквідність та можливість швидкого входу чи виходу із позиції. Тим не менш, висока ліквідність
призводить до високої волатильності, що несе додаткові ризики та можливості для фермера

На біржі Euronext також є кукурудзяний ф’ючерс, проте торгова ліквідність суттєво поступає
ф’ючерсу на Чикаго. Котирування на біржі Euronext відображенні у євро/т, що несе за собою
додаткові валютні ризики. У порівнянні з Чикаго, на Euronext значно менша торгівельна
ліквідність. Відповідно, виробники які хеджують свою фізичну позицію через біржу Euronext
мають ретельно стежити за позицією. Враховуючи низьку ліквідність, на графіку можуть
утворюватися розриви.

На Чиказькій біржі також торгується ф’ючерс на Чорноморську кукурудзу (базис поставки FOB
Одесса). Даний ф’ючерс чудово корелює з українськими цінами оскільки відповідає нашому
базису поставки. Проте на ринку бувають випадки, коли ф’ючерс може дорожчати або дешевшати
швидше за фізичний ринок. Однак такі ситуації носять короткостроковий характер, оскільки
спредовики досить швидко арбітрують таку позицію. Розмір одного контракту складає 50 тон,
отже купуючи 1 ф’ючерс, ви купуєте 50 тон кукурудзи на біржовому ринку.
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На відміну від Чиказької кукурудзи, Чорноморська торгується з 12-ма місяцями поставки.
Методологія PLATTS під час визначення індексної ціни враховує відвантаження у період 28-42 дні.
Відповідно, зазвичай поточний ф’ючерс відображає ціни фізичного ринку наступного місяця. Як
приклад: листопадовий ф’ючерс відображає грудневий фізичний ринок

6.3 Ф’ючерси на пшеницю

В США пшениця є три основні біржі на якій торгується пшениця. Основна уваги учасників ринку
концентрується на SRW (Чикаго), також пшениця торгується на Канзасі та Міннеаполісі. Один
пшеничний ф’ючерс на Чикаго налічує 5000 бушелів, або близько 136 т. Для пшениці на Чикаго
так само притаманна висока волатильність цін, як і для кукурудзи. Пшеничний ф’ючерс на СВОТ
торгується з відвантаженням у липні, вересні, грудні, березні та травні. Також варто взяти до уваги
той факт, шо американська пшениця слабо корелює з цінами у Чорноморському регіону. В першу
чергу SRW відображає американський внутрішній ринок, а також США мають багато інших ринків
збуту

На Європейській біржі Euronext також торгується ф’ючерс на продовольчу пшеницю (мінімальний
протеїн 11%). Так само як і кукурудза, пшениця на Euronext торгується у евро/т, що залишає високі
валютні ризики при хеджуванні. Обсяг одного контракту складає 50 тон, кореляція цін на біржі
Euronext та в Українських портах значно вища за Чикаго. Вища кореляція обумовлена
географічним розташуванням, та конкуренцію за ті самі ринки збуту продукту
В ЄС місцеві виробники та переробники активно використовують ф’ючерсний ринок та пшеничні
ф’ючерси. Пшеничний контракт торгується із поставками у вересні, грудні, березні та травні. Деякі
українські виробники використовують даний ф’ючерс для хеджування цінових ризиків.
Враховуючи валютні ризики та меншу кількість учасників ринку (проти Чикаго) базисні ризики
залишаються високими
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6.4 Хеджування цін на пшеницю та кукурудзу

Хеджування цінових ризиків шляхом використання Чорноморського ф’ючерса мінімізує цінові
ризики для виробника.Тим не менш, як і для будь-якого іншого ф’ючерсу за виробником
залишаються ризики зміни базису. Разом із тим, зміна базису як правило має сезонність яку
виробник може використовувати на свою користь
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Традиційно, кукурудза на Чикаго є бенчмарком для більшості фізичних ринків. Більшість
міжнародних торгових домів використовують саме кукурудзу на Чикаго для хеджування цінових
ризиків. Кореляція між цінами на Чикаго та ф’ючерсом на Чорноморську кукурудзу сягає 80%.
Український фізичний СРТ та FOB ринок чудово корелює з цінами кукурудзи на Чикаго. Кореляція
між фізичним та біржовим ринком знаходиться у межах 75 – 85% в залежності від періоду року.
Трейдери обирають Чикаго для хеджування оскільки там вища ліквідність, та звикли торгувати
базисом

Пшениця на Чикаго та ф’ючерс на Чорноморську пшеницю мають дещо нижчу кореляцію 67 – 72%.
Пшениця США на Чикаго дуже часто відображає не лише світову ситуацію, а й особливості
американського ринку. Враховуючи різні експортні напрямки для пшениці з США та України,
кореляція дещо нижча, ніж на ринку кукурудзи. Український фізичний ринок пшениці також слабо
корелює з цінами пшениці на Чикаго 62 – 67%. Чорноморський регіон та США мають дещо різні
ринки збуту пшениці та не так сильно конкурують між собою. На біржовому ринку зберігається
висока волатильність, фізичний ринок не завжди встигає відреагувати
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Кореляція між цінами на біржі Euronext та фізичним ринком України значно вища 74 – 79%. В
першу чергу це пов’язано із географічним розташуванням та схожими ринками збуту при експорті.
Проте, при хеджуванні цінових ризиків саме на Euronext необхідно враховувати валютні ризики

Традиційно українська кукурудза торгується з премією до Чикаго (базис). Високі перепади базису
можливі за умовності високої волатильності на Чикаго, та низької на фізичному ринку. Трейдери
використовують Чикаго як основний інструмент для хеджування й оцінюють українську ціну як
Чикаго+базис
На пшеничному ринку коливання базису значно вище у порівнянні з кукурудзою. Як ми згадували
раніше, це пов’язано із високою волатильністю на Чикаго, та слабкою кореляцію з фізичним
ринком (UA). Даний базис можна використовувати як сигнал «перекупленості» або
«перепроданості» певного походження
Даний базис працює значно краще для Українського ринку та має також певну сезонність. При
використанні ф’ючерсу на продовольчу пшеницю на Euronext, необхідно брати до уваги валютні
ризики. Традиційно після завершення збирання врожаю українська пшениця зміцнюється проти
ЄС

7. Зернові ф’ючерси: хеджування

Україна починаючи з 2011 року почала експортувати понад 15.0 млн т кукурудзи на світовий
ринок. Наразі на ринку кукурудзи є 4 основні експортери – США, Бразилія, Аргентина та Україна.
Світові ціни дуже сильно залежать від розміру врожаю саме в цих країнах, оскільки вони
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формують пропозицію. Із року в рік виробництво зернових має тенденцію до зростання (кращі
гібриди, технології, тощо). В той же час споживання всередині країни знижується, тобто частка
експорту зростає. Чим вищий % експорту від виробництва, тим сильніше внутрішня ціна залежить
від світового ринку

Пшеничний ринок є більш збалансованим та налічує щонайменше 8 основних експортерів.
Ключовими є: Росія, Україна, Казахстан, ЄС, США, Канада, Аргентина та Австралія. Традиційно,
Чорноморська пшениця є найбільш конкурентоздатною на світовому ринку. На тлі зниження
кількості загального населення в Україні, маємо тенденцію зниження споживання
(продовольство). Також знижується використання на корми, оскільки місцеві фермери не хочуть
вирощувати ВРХ. В свою чергу це збільшує пропозицію на експорт (подібна ситуація до кукурудзи)

Україна починаючи з 2001 року стала важливим гравцем на експортному ринку ячменю.
Традиційно основні експортери: ЄС, Росія, Україна, Австралія та Канада (як і по пшениці) Основні
імпортери це Китай та Саудівська Аравія.

8. Дефолти по форвардних контрактах в Україні
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У 2020/21 МР ціни на кукурудзу в Україні зростали попри просування збиральної кампанії. Окрім
того, український базис зміцнювався проти Чикаго, що обумовлено зниженням оцінок врожаю й
дефолтами. Коли деякі виробники не виконували свої форвардні зобов'язання, трейдери мали
купувати додаткові обсяги з ринку

9. Погода як ключовий фундаментальний фактор зернового ринку
Погода – ключовий драйвер аграрного ринку. Планету огортають стабільні системи вітрів та течій,
які формують кліматичні зміни як впродовж коротких періодів, так і багаторічних циклів. В Тихому
океані вітри дмуть з боку Америки в бік Океанії, що пересуває теплі водяні маси зі сходу на захід.
Ла-Нінья - феномен, коли вітри призводять до зсуву теплої води далі на схід, що викликає там
дощі, а на заході посушливі умови. Ель-Ніньо - феномен, коли вітри слабшають і зсув теплої води
далі на схід практично припиняється, що викликає там посушливі умови, а на заході дощі. Світ
взаємопов’язаний і погода може відчувати вплив з боку тихоокеанських вітрів навіть на іншому
узбережжі Південної Америки
В погоді важливо не лише скільки випало дощів та якою була температура. Вчасна зміна погоди
може нівелювати всі попередні втрати і навпаки - сильно погіршити нещодавно чудові очікування

Перш за все ми маємо пам’ятати про сезонну вираженість погоди в Бразилії, зокрема в Штаті
Мату-Гросу, який є лідером із виробництво кукурудзи. З травня по серпень в країні виражена
зимова погода, якій притаманне зниження денної і особливо нічної температури. Однак головна
особливість - це початок сезону посухи. Дійсно, якщо з листопада по березень зливи йдуть
практично щодня, то починаючи з квітня опадів стає все менше і у червні-серпні дощі проходять
лише кілька днів на місяць. Це несе ризики для кукурудзи сафрінья, в якої процес запилення
проходить як раз в травні-червні, а налив зерна вже у пік посушливого сезону. Через таке
небезпечне часове вікно для критичних фаз росту кукурудзи, вкрай важливими є стартові умови.
Зазвичай у квітні ще йдуть активні дощі, в травні їх стає менше, проте запаси ґрунтової вологи
ростуть.
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Цього року ми бачимо, що стартові умови були жахливими. Вже в квітні кількість дощів для більшої
частини кукурудзяного поясу Бразилії була критично низькою (графік зліва). Відповідно ми
побачили більш ранній старт сезону посухи, і враховуючи сезонність, ми розуміли, що ситуація із
опадами не має шансів суттєво покращитись навіть якщо норма дощів буде виконуватись. Якщо
ми додамо до цього той факт, що посів кукурудзи в Мату-Гросу затримався в середньому на 3
тижні, розвиток культури зміщується на більш пізній період. З початкових 110 млн тонн, ми зараз
виходимо на врожай 80 млн тонн. Практично всі втрати будуть за рахунок експортного
потенціалу..

10. Хеджування цінових ризиків в Україні
10.1 Основні ринки та контракти - огляд
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10.2 Основні контракти - огляд
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