Моніторинг ринку олійних
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Випуск 5 (від 2 жовтня 2012)

В Україні продовжується збір врожаю соняшнику та сої. За даними
Міністерства аграрної політики та продовольства України станом на друге жовтня
зібрано соняшнику з площі 3,9 млн га, що становить 80% загального обсягу.
Намолочено 5,8 млн т. соняшникового насіння при середній врожайності 15,4 ц/га.
Минулого року ця цифра становила 18,3 ц/га. Найвища врожайність в Черкаській
– 26,9 ц/га, Київській та Полтавській областях – 23,1 ц/га. Найнижча в Херсонській
– 7,2 ц/га, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях – 11 ц/га.
Також, на даний час, аграрії намолотили 1,3 млн т сої на площі                                                
840 тис. га – 58% загального обсягу. Врожайність становить 15,4 ц/га проти                             
19,7 ц/га минулого року. Валовий збір соняшнику та сої 2012/13 МР прогнозується
на рівні 8,5 та 2,3 млн т відповідно. Проти минулорічних показників 9,3 та 2,3 млн т.
Внутрішні ціни на сою та насіння соняшнику залишаються на
незмінному рівні з незначним зниженням (рис. 1 та 2). Це пов’язано з низькою
активністю експортерів. На даний час вони ще не почали накопичення
запасів олійних чекаючи закінчення збору їх врожаю в Україні та світі.
На європейських біржах та Чиказькій товарній біржі ціни на сою
в кінці вересня зросли після звіту IGC. Зпрогнозоване у ньому зниження
світового виробництва зернових спричинило й відповідний ріст цін на олійні.
Вже на початку жовтня на Чиказькій товарній біржі ціни на олійні
культури різко впали. Основними причинами цього була, по-перше,
інформація про успішну збиральну кампанію в США та Бразилії, де
спостерігається висока врожайність. По-друге, бразильські фермери почали
активний експорт сої нового врожаю. По-третє, знизилися світової ціни на
пальмову олію. На даний час ціна соняшнику становить 695 дол. США/т.
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