Олійні культури
Глобальний ринок
Впродовж минулого тижня котирування сої на Чиказькіи біржі СВОТ
знизились на 7,1 дол./т (324,9), досягнувши мінімального рівня за останні 4
місяці. Зниження обумовлене низькою
активністю спекулятивних продажів на
Фокус ринку
попит:
↑ активізація попиту на соняшникову олію
↓ знижений попит на соняшниковий шріт та макуху
↓ знижений попит на соєву олію
пропозиція:
↑ зменшення пропозицій соняшнику
↓ збільшення пропозицій соєвих бобів
↓ збільшення пропозицій соєвого шроту

відвантаження в портах (23.03-29.03):
• олія соняшникова: 41 тис. т
• шріт соняшниковий: 6 тис. т
• соя: 26 тис. тонн

біржі, а також високим рівнем запасів
соєвих бобів в США на кінець березня.
Це потягнуло за собою котирування соєвого шроту, які значно знизились на
кінець звітного тижня — до 337,9 дол./
т (-9,3).
Відносно стабільна цінова ситуація спостерігається в сегменті ріпаку
на ринку Euronext, ф’ючерси якого знизились на 0,25 євро/т (357,5). Підтримку цінам забезпечує висока активність
торгів на ринку, проте зниження курсу
євро по відношенню до долара спричинює тиск на ціну ріпаку. Внаслідок загальної тенденції зниження в світовому
оліиному комплексі, знизилась ціна на
соняшникову олію на базисі FOB Роттердам — до 690 євро/т (-5).

Олійні культури
Ринок України
На експортному ринку України
також спостерігається зменшення цін
на соняшникову олію — на 2 дол./т через вплив світової кон’юнктури всього
оліиного комплексу. Аналогічно, зменшення світових котирувань в сегменті
соєвого шроту вплинуло на експортну
ціну в Україні, якии здешевів на 5 дол./
т. Ціни соняшникового шроту знаходяться в стабільному положенні, підтримку їм забезпечує активізація попиту зі сторони Китаю та Туреччини. Ціни
соєвих бобів на експортному ринку залишаються в межах 340-350 дол./т.
На внутрішньому ринку спостерігалась різнонаправлена цінова ситуація. Піднялись максимальні рівні цін на
соняшник — в середньому на 200 грн/
т, тут відзначається скорочення пропозиціи. Ціна соняшникової олії залишається на сталому рівні, проте росту цін
заважатиме зниження на світових ринках. Соняшникові шрот і макуха здеше-

віли в середньому на 150 грн/т. В соєвому комплексі спостерігалось зниження цін на соєві боби (-100 грн/т), шрот
(-50 грн/т) та макуху (-100 грн/т). Ціна
соєвої олії залишається без змін, проте
не виключене її подальше зниження.

Олійні культури
Ціни
29.03.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ, дол./т)

324,9

-7,1

Соєвии шрот (СВОТ)

337,9

-9,3

Ріпак (EuroNext, євро/т)

357,5

-0,25

690

-5

Соняшникова олія (Роттердам)

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

650 — 657

-2

Соняшниковии шріт

192 — 202

0

Соєвии шріт

340 — 350

0

Соя

335 — 345

-5

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

8700 — 9500

-100

Соєва олія (попит)

16 600 — 17 500

0

Соєвии шріт (пропозиція)

10 800 — 11 200

-50

Соєва макуха (попит)

9 800 — 10 300

-100

Соняшник (попит)

9 500 — 10 500

+200

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

19 300 — 19 800

0

5700 — 6300

-150

5500 — 6000

-150
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