
Методологія створення цінових індикативів 

Thomson Reuters для визначення справедливих 

ринкових цін на зернові
Світлана Малиш, аналітик аграрных ринків 

Чорноморського регіону Thomson Reuters

REUTERS / Firstname Lastname



2

План

• Методологія створення цінових індикативів на зернові, олійні та 

продукти переробки Thomson Reuters

• Ринок зернових, олійних та продуктів переробки Азово-

Чорноморського регіону

• Цінові індикативи на зернові, олійні та продукти переробки 

Азово-Чорноморського регіону Thomson Reuters та їх 

застосування
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Thomson Reuters та цінові індикатори на товарному 

ринку 

5.000+ цінових індикаторів на ринку 

сировини, включаючи нафту, 

нафтопродукти, газ, енергію і т.п.
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Чорноморський регіон – один з найвпливовіших на 

ринку зернових 

Чорноморський регіон поставляє на світовий

ринок:

•25% експорту пшениці

•16% експорту кукурудзи



Методологія створення цінових індикативів

на зернові, олійні та продукти переробки

Thomson Reuters 
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Основні принципи методології

Товар

• Найменування та специфікація

• Базис поставки 

• Строки відвантаження

• Умови оплати

• Ціна и інтервал її зміни

Джерела інформації

• Надійність

• Довіра ринку

• Неафільованість

Методи збору інформації

• Прямий контакт з операторами ринку 

(експортери, трейдери, виробники, 

агрохолдинги, брокери)

• Респондентам гарантується анонінмість

Інформація та дані:

• Актуальність

• Достовірность

• Репрезентативність
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Ринок зернових, олійних та продуктів 

переробки Азово-Чорноморського регіону
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Азово-Чорноморський регіон: Експортний ринок 

зернових, олійних та продуктів переробки

Зернові

FOB Одеса, Новоросійськ, 

Азов/Ростов

CPT Одеса, Новоросійськ, Азов/Ростов

• Пшениця12,5%

• Пшениця 11,5%

• Фуражна пшениця

• Фуражний ячмінь

• Фуражна кукурудза

Олійні, рослинна олія та продукти 

переробки

FOB Одеса 

• Рапс

• Соєві боби

• Шрот соняшника у гранулах

FOB Чорноморськ

• Сира соняшникова олія

CPT Одеса 

• Рапс

• Соєві боби



Наші колеги-контакти в Україні – 50+ компаній
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Цінові індикатори Thomson Reuters на 

зернові, олійні та продукти переробки із 

Азово-Чорноморського регіону
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Цінові індикатори на ринку зернових, олійних та 

продуктів переробки Азово-Чорноморського регіону 

Thomson Reuters 36 товарних позицій кожного дня
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Цінові індикатори на ринку зернових, олійних та 

продуктів переробки Азово-Чорноморського регіону 

Thomson Reuters
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Можливе застосування цінових індикативів 

Thomson Reuters для Азово-Чoрноморського 

ринку зернових, олійних та продуктів переробки

• Визначення ринкового рівня цін та напрямку на ринку 

сільгосппродукції

• Обгрунтування ринкового рівня цін (трансфертне 

ціноутворення)

• Розробка та використання биржових інструментів на основі 

наявних цінових індикаторів

• Застосування з метою хеджування різноманітних ризиків



Дякую за увагу!


