Олійні культури
Глобальний ринок
За підсумками звітного періоду на
біржі СВОТ котирування сої за травневим контрактом знизилися до 329,1
дол./т (-5,7). Здешевлення відбулося
передусім через зниження активності
продажів та відсутності інформації про
результат переговорів між США і КНР.
Додатковим фактором зниження відзначають низькі темпи експорту сої за
Фокус ринку
попит:
↓ знижений попит на соняшникову олію
↓ знижений попит на продукти соєвого комплексу
пропозиція:
↑ зменшення пропозицій соняшнику
↓ збільшення пропозицій сєвого шроту

відвантаження в портах (02.03-07.03):
• соя: 93 тис. т
• олія соняшникова: 3 тис. т
• шрот соєвий: 4 тис. т

вересень-лютии, що являється наинижчим показником цього періоду починаючи із 2011 року. В сегменті соєвого
шроту відзначається відносна стабільність котирувань, які до кінця звітного
тижня підвищились на 0,5 дол./т
(334,8). Основним фактором підтримки
ціни шроту являється високии експорт
та висока активність спекулятивних
продажів американського продукту.
В сегменті ріпаку на ринку EuroNext спостерігається деяке підвищення
котирувань в порівнянні з результатом
минулого тижня (+2) до 358,25 євро/т.
Підтримку цінам забезпечує висока активність продажів та зниження курсу
євро по відношенню до долара. Ціна соняшникової олії на базисі FOB Роттердам підвищилась на 5 дол./т (705).
Ключовим фактором підвищення став
ріст нафтових котирувань та єгипетськии тендер на закупівлю рослинних
оліи, що підтримав головні торгові
маиданчики основних експортерів олії
до Єгипту.

Олійні культури
Ринок України
Експортнии ринок України характеризується помірними темпами торгівлі та стабільною ціновою ситуацією. В
сегменті соняшникової олії спостерігається зниження темпів відвантажень.
Цінова ситуація на ринку не змінилась,
проте не виключене подальше зниження внаслідок збільшення прогнозу виробництва пальмової олії у світі. Ціна
соняшникового шроту за минулии тиждень продовжувала озвучуватись в
межах 200-210 дол./т. На ринку сої цінових змін не спостерігалось, але не виключене зниження через знижении попит та достатню кількість пропозиціи.
На внутрішньому ринку України
спостерігається зниження цін в сегменті соняшнику та продуктів иого переробки, що відбулося за рахунок укріплення гривні. Ціна соняшнику та соня-

шникової олії знизилась на 200 грн/т
загалом через знижении попит на ринку. Соняшниковий шрот та макуха
втратили в ціні в середньому 100-300
грн/т. В секторі соєвого комплексу спостерігалось зниження на ціну соєвих
бобів (-200 грн/т) та соєвого шроту (100 грн/т).

Олійні культури
Ціни
08.03.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

329,1

-5,7

Соєвии шрот (СВОТ)

334,8

+0,5

Ріпак (EuroNext)

358,25

+2

705

+5

Соняшникова олія (Роттердам)

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Соняшникова олія

655 — 665

0

Соняшниковии шріт

200 — 210

0

Соєвии шріт

340 — 350

0

Соя

345 — 355

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соя (попит)

9000 — 9900

-200

Соєва олія (попит)

16 700 — 17 700

0

Соєвии шріт (пропозиція)

11 100 — 11 500

-100

Соєва макуха (попит)

10 000 — 10 500

0

Соняшник (попит)

9 500 — 10 300

-100

Соняшникова олія (попит)
Соняшникова макуха
(пропозиція)
Соняшниковии шріт

19 800 — 20 600

-200

5900 — 6300

-100

5700 — 6300

-100

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

