Олійні культури
Глобальний ринок
На основних світових ринках
оліиних культур спостерігалась низхідна тенденція котирувань. Ціна соєвих
бобів на ринку CBOT, не зважаючи на
підвищувальнии тренд в середині тижня, на кінець тижня встановилась на ріФокус ринку
попит:
• помірний попит на соняшник та сою
• Знижений попит на соєву олію
пропозиція:
↓ збільшення пропозиції сої
↑ помірний попит на соняшниковий шрот та
макуху
↑ зменшення пропозиції насіння соняшнику
відвантаження в портах (02.02-08.02):
• соя: 40 тис. т
• олія соняшникова: 59 тис. т
• олія соєва: 8 тис. т
• шрот соєвий: 5 тис. т
• соняшниковий шрот: 15 тис. тонн
• соняшник: 7 тис. т

вні 336,02 дол./т (-1.2). Як відзначається, причиною зниження стала заява Дональда Трампа про можливе перенесення зустрічі щодо заключення торгових
відносин з Китаєм. Слідом за соєю, значно впали котирування соєвого шроту
(CBOT) до 337,42 дол./т (-6,28). Ще однією причиною падіння котирувань соєвого шроту стало прогнозоване зменшення попиту на корм збоку Китаю, через епідемію африканської чуми свинеи
та подальше скорочення поголів’я в
країні.

Також повертається до свого сталого рівня ціна на ріпак на ринку EuroNext, котирування якого впали до
421,13 дол./т (-5,26). Однак, повідомляється про зменшення валового збору
культури в ЄС через скорочення посівних площ в поточному маркетинговому
році, що може забезпечити підтримку
котирувань в маибутньому.
Ціна соняшникової олії на базисі
FOB Роттердам зросла до 715 дол./
т. Оператори ринку очікують подальшого підвищення ціни через
укріплення цін на нафту та прогнозоване підвищення котирувань пальмової олії.

Олійні культури
Ринок України
На експортному ринку соєвого
комплексу значних змін не відбулось.
Так, соєві боби торгувалися за цінами в
діапазоні 345-355 дол./т, соєвии шрот 350-360 дол./т на базисі FOB
На внутрішньому ринку України
(EXW) в сегменті соняшникового насіння спостерігається стабільна цінова
ситуація, проте невиключене падіння
цін через аналогічну ситуацію на експортному ринку. В секторі соняшникової
олії (20000-20600 грн/т) спостерігається незначне підвищення мінімальних цін, незважаючи на зниження експортних. Підтримку цінам забезпечила
невелика кількість пропозиціи товару.
На ринку соняшникового шроту та макухи змін не відзначалось.

Олійні культури
Ціни
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

336,02

-1,2

Соєвии шрот (СВОТ)

337,42

-6,28

Ріпак (EuroNext)

421,13

-5,26

715

0

Соняшникова олія (Роттердам)

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

667 — 675

-3

Соняшниковии шріт

205 — 210

0

Соєвии шріт

345 — 355

0

Соя

350 — 360

0

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

9300 — 10 100

+50

Соєва олія (попит)

17 000 — 18 000

-200

Соєвии шріт (пропозиція)

11 400 — 11 700

0

Соєва макуха (попит)

10 100 — 10 600

0

Соняшник (попит)

10 000 — 10 700

0

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

20 000 — 20 600

+150

6200 — 6500

0

6200 — 6500

0
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