Олійні культури
Глобальний ринок
Впродовж минулого тижня котирування сої на Чиказькіи біржі CBOT
впали до 337,22 дол./т (-2,75). Зниженню цін, в більшості, сприяла низька активність продажів. В свою чергу, налагодження торгових відносин між Китаєм та США та несприятливі погодні
умови в Бразилії забезпечили підтримку цінам. Зростаючии тренд в соєвому
Фокус ринку
попит:
• стабільний попит експортерів та переробників
• Знижений попит на соєвий шрот
пропозиція:
↑ очікування продавців кращих цін
↓ збільшення пропозиції соєвого шроту та соєвих бобів
відвантаження в портах (26.01-01.02):
• соя: 51 тис. т
• олія соняшникова: 48 тис. т
• шрот соєвий: 3 тис. т
• соняшниковий шрот: 7 тис. тонн

сегменті укріплює ціни на соєву олію.
Відповідно, котирування на соєвии
шрот знизились — до 343,7 дол./т (2,32). Традиціино продовжує рости ціна
соняшникової олії на базисі FOB Роттердам — до 715 дол./т (+10), через загальнии підвищувальнии тренд всіх видів оліи на світових ринках.
На експортному ринку України
соняшникової олії спостерігається підвищення цін — 670-675 дол./т (+15),
через аналогічнии тренд на світовому
ринку. Підвищення пропозиціи не спостерігається, тому очікується подальшии ріст цін. Внаслідок активізації попиту імпортерів підвищується ціна соняшникового шроту — 205-210 дол./т
(+5). За підсумками тижня незмінними
залишились ціни на сою (345-355 дол./
т) та соєвии шрот (350-360 дол./т).

Олійні культури
Ринок України
На внутрішньому ринку України незмінними, через стабільну цінову сивідзначається підвищувальна цінова
туацію на експортному ринку та низьтенденція в сегменті соняшника. Ціна кии попит зі сторони переробників.
соняшникової олії зросла до 2030021000 грн./т, що на 500 гривень більше
ніж тижнем раніше. Переробники враховуючи укріплення цін на олію вважали доцільним збільшити закупівельні
ціни на сировину. Так, за насіння соняшника переробники готові були платити 10300 — 11600 грн/т на базисі СРТзавод, що на 200 грн/т більше порівняно з минулим тижнем.
Протилежна ситуація спостерігається на ринку соєвого комплексу, вартість соєвого шроту зменшилась на
100 грн./т — до 11400-11700 грн./т, чому сприяв недостатніи інтерес закупівельників. Ціни соєвих бобів на внутрішньому ринку залишились практично

Олійні культури
Ціни
01.02.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

337,22

-2,75

Соєвии шрот (СВОТ)

343,7

-2,32

Ріпак (EuroNext)

426,39

-3,98

715

+10

Соняшникова олія (Роттердам)

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

670 — 675

+15

Соняшниковии шріт

205 — 210

+5

Соєвии шріт

350 — 360

0

Соя

345 — 355

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соя

9400 — 10 500

0

Соєвии шріт

11 400 — 11 700

-100

Соняшник

10 300 — 11 000

+100

Соняшникова олія

20 300 — 21 000

+500

6200 — 6500

+500

Соняшниковии шріт
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