Моніторинг ринку олійних
аналітичний відділ компанії «Дикун»

Ринкова кон’юнктура

Випуск 8 (від 12 листопада 2012)

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства урожай
олійних культур 2012/13 МР очікується в обсязі 11,1 млн т, у тому числі
7,5 млн т соняшнику, 1,1 млн т ріпаку та 2,5 млн т сої. На сьогодні практично
завершено збір даних культур. Минулого року валовий збір олійних
був вищим окрім сої: насіння соняшнику 9,2, ріпаку 1,6, сої 2,2 млн т.
Прогнозується, що цього року Україна експортує 1,7 млн т
сої та близько 3 млн т соняшникової олії. На сьогодні перероблено
6,3 млн т насіння соняшнику та вироблено 2,7 й експортовано
2,6 млн т олії. 2011/2012 МР було вироблено 3,8 млн т олії.
Внутрішні та експортні ціни насіння соняшнику показують тенденцію
до росту (рис. 1 та 2). Українські експортери і переробники піднімають свої
закупівельні ціни на тлі інформації щодо скорочення врожаю соняшнику
в Україні та зростаючої конкуренції за сировину. В той же час ціни на сою
та продукти соєвого комплексу в Україні залишаються майже незмінними.  
Світові ціни на сою почали незначно знижуватися з початку листопада.
Цьому сприяли очікування інформації щодо збільшення виробництва соєвих
бобів у щомісячному звіті Міністерства сільського господарства США.
Після його публікації 9 листопада котирування ф’ючерсних контрактів сої
стрімко знизилися. Основним чинником цього стало повідомлення щодо
покращення погодних умов в Південній Америці та підвищення прогнозу
світового врожаю на 3 млн т до 80,9 млн т. Біржові ціни на Чиказькій
товарній біржі за 12 листопада до 09 листопада склали: соя 518,45 дол.
США (-15,06 дол. США), соєвий шрот 475,54 дол. США (-20,17 дол. США).
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