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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова глобалізація вивела процеси ціноутво�

рення на макрорівень, що забезпечило високий
вплив світових цін на формування національних. В
умовах посилення цінової волатильності підвищен�
ня рівня управління ціновими ризиками вимагає
здійснення системного аналізу основних зовнішніх
та внутрішніх факторів.

У біржовій торгівлі якість виконання операцій у
значній мірі залежить від глибини дослідження. Най�
поширенішими методами аналізу біржових котиру�
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вань у світовій практиці є фундаментальний і техні�
чний. Перший передбачає вивчення впливу фунда�
ментальних факторів на макро� та мікрорівнях. Дру�
гий базується на математичних та статистичних ме�
тодах оцінки історичних даних і виявленні цикліч�
них закономірностей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади ціноутворення на світових
біржах та вплив основних факторів на біржові ціни
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знайшли своє відображення у зарубіжних та вітчиз�
няних наукових працях. На особливу увагу заслу�
говують дослідження: А. Ерліх, Дж. М. Кейнса,
Р. Колба, К. Харта [3; 4], Р. Макдональда, Дж. Мерфі,
Дж. Маршала, А. Наймана, Л. Примостки, М. Со�
лодкого, О. Сохацької, Л. Телсера, Дж. Швагера,
В. Яворської [1].

Відсутність стабільної моделі ціноутворен�
ня, а також висока динамічність фундаменталь�
них факторів потребує їх систематичного ана�
лізу.

За таких умов особливої актуальності набуває
дослідження впливу основних фундаментальних
факторів на світові біржові котирування на ринку
сільськогосподарської продукції.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення основних фундамен�

тальних факторів, які в сучасних умовах відіграють
важливу роль у процесах ціноутворення на біржо�
вому ринку сільськогосподарської продукції у гло�
бальному контексті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключову роль у формуванні ринкових ме�
ханізмів ціноутворення на товарних ринках упро�
довж тривалого часу відіграють світові біржі.
Біржові котирування є одним з основних індика�
торів прогнозування і планування діяльності
суб'єктів аграрного ринку. Нині біржовими ін�
струментами, які визначають майбутні цінові тен�
денції є ф'ючерси та опціони. Конкурентне, про�
зоре біржове ціноутворення враховує всі кон'юн�
ктурні фактори, що відбуваються або очікуються
на ринку товарних активів. У біржовій практиці
такі фактори набули назви фундаментальних,
відповідно, їх дослідження сконцентровано у фун�
даментальному аналізі біржової кон'юнктури [1,
с. 342—343].

Ціноутворення на аграрному ринку є циклічним
і залежить від сезонної закономірності. У зв'язку з
цим, в основу світового ціноутворення на ринку
сільськогосподарської продукції покладена концеп�
ція циклічності.

Рис. 1. Гіпотетичний 29(річний цикл світового ціноутворення
на сільськогосподарську продукцію

Джерело: [4, с. 9].

Рис. 2. Прогноз FAO щодо кількості населення на планеті до 2050 р.,
млрд чоловік

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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Американський вчений Кріс Харт, на базі
принципів економічної теорії, охарактеризував
довгострокову циклічність наступними ознаками
[4, с. 9]:

— перехід ринку з однієї стадії базової цінової
рівноваги до іншої;

— виникнення неочікуваного зростання попиту;
— ціни мають тенденцію до зростання;
— виробники підвищують виробництво в очіку�

ванні вищих цін і покупці купують товари за вже
підвищеними цінами;

— висока пропозиція і зниження попиту коре�
гують ринок до нового базового рівня цінової рівно�
ваги.

На рисунку 1 відображено гіпотетичний 29�
річний цикл світового ціноутворення на аграрному
ринку, який поділений К.Хартом на 5 стадій. Довго�
строковий цикл відображає його кореляцію з ціно�
утворенням на аграрну продукцію. Важливою умо�

вою є принцип формування цін на засадах попиту і
пропозиції. Ціноутворення значним чином залежать
від економічної активності суб'єктів ринку [4, с. 8—
9].

Перша стадія (10 років) охоплює етап базової
цінової рівноваги. Друга стадія передбачає цінове
зростання, внаслідок підвищення економічної ак�
тивності. Третя стадія визначає максимальне ціно�
ве зростання — пік, коли економічна активність
сприяє подвоєнню або потроєнню цін на сільсько�
господарську продукцію. За цим етапом настає чет�
верта — стадія спаду і корекції цін, а потім п'ята (9
років) — перехід на новий базовий рівень цінової
рівноваги. Більшість часу ціни перебувають на 4 і 5
стадіях циклу.

Новий базовий рівень цінової рівноваги може
бути на вищому в 1,5 раз рівні [4, с. 8—9]. У цілому
увесь 29�річний цикл можна схематично розділити
на 3 частини:

Рис. 3. Динаміка світового виробництва усіх видів зернових
та базисний індекс

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

Рис. 4. Динаміка світового виробництва та споживання зернових,
млрд т

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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— початковий базовий рівень цінової рівноваги;
— зростання і корекції;
— новий базовий рівень цінової рівноваги.
Динаміка ф'ючерсних цін на пшеницю, кукуруд�

зу і сою на американській біржі CME Group
свідчить, що гіпотетично нині світові ціни перейш�
ли до 4 та 5 стадій, що забезпечить новий базисний
рівень цінової рівноваги. Порівняно з початком
1994 р., який прийнято за базу (100 пунктів), вкінці
2014 р. індекси цін значно зросли, зокрема пшениці
— на 181, кукурудзи — 133, а сої — на 200 пунктів
[5].

Перехід на новий базовий рівень цінової рівно�
ваги на світовому ринку сільськогосподарської про�
дукції залежить від підвищення попиту на зернові
та олійні культури. Одним з чинників майбутнього
формування світового попиту є зростання населен�
ня на планеті, кількість якого з 50�х років минулого
століття майже потроїлась (рис. 2).

Враховуючи прогноз зростання кількості насе�
лення на планеті, можна очікувати підвищення рівня
виробництва та споживання зернових (рис. 3, 4).

Аналіз статистичних даних FAO свідчить про
нарощення обсягів виробництва усіх видів зернових
на 36% з 2000/01 по 2013/14 м.р. [2].

Особливістю підвищення потреби у зернових на
світовому ринку є зміна структури попиту населен�
ня в країнах азійського регіону, внаслідок зростан�
ня купівельної спроможності, зокрема це стосуєть�
ся Китаю, Індії, та країн Південно�східної Азії. При
цьому, нові обсяги виробництва м'ясної продукції
спричиняють збільшення попиту на фуражні зер�
нові.

За таких умов ціноутворення залежить від по�
зицій формування нового світового попиту, що
грунтується на [3]:

— зміні структури посівних площ основних видів
сільськогосподарських культур у світі, тобто пе�

Рис. 5. Динаміка зміни посівних площ зернових у світі,
млн га

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

Рис. 6. Зростання площ зібраного урожаю у світі,
млн га

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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рехід від виробництва одних культур до інших, які
мають вищий попит (рис. 5, 6);

— екстенсифікації посівних площ (розширенні
посівних площ під виробництво в основних країнах�
експортерах);

— інтенсифікації виробництва аграрної про�
дукції (покращення використання виробничих ре�
сурсів, нових технологій, зрошування та ін.).

З 2000/01 м.р. спостерігається значне зростан�
ня посівних площ під кукурудзу (+42,6 млн га) та сою
(+36,1 млн га). Нарощення обсягів виробництва ку�
курудзи та сої впливає на зміну у структурі їх ба�
лансу.

Сучасні ціни на світових біржах відображають
прогнози і очікування усіх учасників аграрного рин�
ку щодо зміни структури балансів, а також мають
тісну залежність від факторів кліматичних змін та
сезонності сільськогосподарського виробництва в
основних країнах експортерах. У зв'язку з цим, спо�
стерігається певна закономірна щорічна циклічність,
яка враховує показники виробництва, споживання
та світових запасів.

Аналіз зміни світової структури балансів
свідчить про зростання обсягів виробництва, спожи�
вання, а також експорту пшениці (+40%), кукуруд�
зи (+59%), сої (+74%) (рис. 7) у 2013/14 м.р., порівня�

Рис. 7. Динаміка світового експорту кукурудзи, сої та пшениці,
млн т

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].

Рис. 8. Співвідношення світових кінцевих запасів
до використання, %

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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но з 2005/06 м.р., що викликано підвищенням показ�
ників загального використання пшениці (+11%), ку�
курудзи — (+36%), сої — (+30%). Крім того, в ос�
танні роки спостерігається зниження співвідношен�
ня кінцевих запасів до використання, особливо по
кукурудзі та сої (рис. 8) [2].

Необхідно зазначити, що основними фундамен�
тальними факторами макроекономічного рівня, які
в останній час мають важливий вплив на формуван�
ня світових цін на сільськогосподарську продукцію
є [3, 4]:

1. Зростання світового виробництва біопально�
го, яке викликало підвищення попиту на фуражні,
зокрема на кукурудзу для виробництва етанолу та
рослинну олію для біодизелю.

Найбільшими виробниками біопального в світі є
країни Північної, Південної Америки та Європи. До
2021р. прогнозується нарощення обсягів виробниц�
тва біопального країнами Латинської Америки та
Азійсько�тихоокеанського регіону. Водночас, зни�
ження цін на нафту сприяє скороченню підтримки

програм виробництва біопального. У зв'язку з цим,
згідно прогнозу Міністерства сільського господар�
ства США (USDA), використання кукурудзи для ета�
нолу (рис. 9) у майбутньому залишиться стабільним
— на рівні 5,1—5,4 млрд бушелів (129—137 млн т) [4,
с. 11—13].

2. Значне підвищення попиту на сою з боку Ки�
таю. Економічне зростання в Китаї забезпечило на�
рощення імпорту сої на світовому ринку (рис. 10).
За останні 9 маркетингових років китайський
імпорт сої зріс вдвічі на рівні щорічного приросту
в 5 млн т.

Враховуючи це, значну роль у ціноутворенні
та обсягах виробництва сої відіграє поведінка
Китаю і формування його попиту на світовому аг�
рарному ринку у найближчу перспективу. Основ�
ним експортером сої до Китаю залишається США.
З 2005 р. до 2014 р. експорт американської сої до
Китаю зріс на 7%. USDA прогнозує подальше
підвищення попиту з боку Китаю на рівні щоріч�
них 3%. При цьому країни Латинської Америки та

 Рис. 9. Прогноз USDA
щодо використання кукурудзи для виробництва етанолу в США,

млрд бушелів

Джерело: побудовано автором на основі даних [3, 4].

Рис. 10. Частка Китаю у світовому імпорті сої, млн т

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].
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інші країни світу матимуть значно більший потен�
ціал у його задоволенні, тоді як щорічний приріст
експорту сої США до Китаю прогнозується до
2024 р. на рівні 1% [4].

3. Макроекономічна політика на світовому рин�
ку також має значний вплив на ціноутворення, зок�
рема економічні цикли світової економіки, фінансові
кризи, вплив Китаю на світове економічне зростан�
ня, а також зміна курсу долара США. Посилення чи
послаблення курсу долара США впливає на зростан�
ня чи падіння цін на світовому ринку сільськогоспо�
дарської продукції і характеризується оберненою
залежністю.

4. Вплив кліматичних змін. Погодний фактор є
досить важливим і важко передбачуваним. У резуль�
таті несприятливої зміни погоди в основних країнах�
експортерах сільськогосподарської продукції мож�
на очікувати зростаючу тенденцію руху цінових
трендів (рис. 11).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, нині у прогнозуванні світових біржо�

вих цін на сільськогосподарську продукцію важ�
лива роль відводиться аналізу основних фунда�
ментальних факторів. При цьому концептуальний
принцип фундаментального аналізу полягає в
тому, що ринкова модель світового ціноутворен�
ня не є статичною. У сучасних умовах нічого не
змінюється в вакуумі. Будь�які зміни в одному
секторі економіки відображають зміни в інших і
швидко поширюються у глобальному масштабі,
спричиняючи "ефект доміно". У зв'язку з цим,
важливим є систематичне дослідження світових
біржових котирувань, які мають прямий вплив на
формування національних цін на сільськогоспо�
дарську продукцію. Водночас використання су�
часних Інтернет�ресурсів забезпечить мож�
ливість учасникам ринків здійснювати щоденний
аналіз і прогнозувати тенденції світових і вітчиз�
няних цінових трендів.
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 Рис. 11. Зміна урожайності пшениці,
т/га

Джерело: побудовано автором на основі даних [2].


