Фокус ринку
Попит:
низький попит на продукти переробки олійних
культур
Пропозиція:
обмежена пропозиція соєвої олії
низька пропозиція соняшнику та сої

Експорт 2020/21 МР (станом на 10.12):
• ріпак: 2583,77 тис. т
• ріпаковий шріт: 185,27 тис. т
• соя: 400,63 тис. т
• соняшниковий шріт: 1026,14 тис. т
• соєвий шріт: 123,55 тис. т
• соняшник: 33,87 тис. т

Олійні культури
Глобальний ринок
За результатами минулого
тижня котирування ф’ючерсів сої
та соєвого шроту розвивалось в
підвищеному тренді. Ціна на соєві
боби зросла до 489,4 дол/т (+17,2
дол/т) через ріст ціни на нафту, погіршення стану посіві олійної культури в Бразилії та низьких темпів
посівної кампанії в Аргентині. Котирування соєвого шроту підвищилось до 447,6 дол/т (+29,3 дол/т).
Факторами впливу стали ріст ціни
на сою, хороший попит на продукт
переробки в світі та низькі запаси
шроту в Аргентині за даними аналітичного відділу Oil World.
Котирування ріпаку на світовій європейській біржі EuroNext
підвищилось до 751,75 євро/т
(+22,75 євро/т) через низькі запаси
олійної культури в світі та ріст цін
олійних культур на світових біржах.
На світовому ринку олій, котирування соняшникової олії на
базисі FOB Роттердам зросло до
1380 дол/т (+5 дол/т) через ріст
ціни на пальмову олію та нафту.
Ціна на пальмову олію FOB Малайзія зросла до 1245 дол/т (+5 дол/
т). Попит на продукт переробки в
світі високий.

Олійні культури
Ринок України
Експортні ціни FOB на минулому
тижні розвивались різнонаправлено. Ціна
на соняшникову олію знизилась до 1313
дол/т (-22 дол/т) через низький попит.
Соняшниковий шрот зріс в ціні до 295 дол/т
(+10 дол/т). Попит від іноземних країн
високий. Соєві боби залишились без змін –
555 дол/т. Котирування ріпаку зросло до
785 дол/т (+10 дол/т) через ріст ціни на
європейському ринку.
Внутрішні ціни на базисі СРТ-завод
зросли. Ціна на соняшник та сою
підвищились до 18800 грн/т (+100 грн/т) та
16800 грн/т (+300 грн/т) відповідно.
Пропозиції від аграрних підприємств не
достатньо.
На внутрішньому ринку України, ціни
пропозицій на базисі EXW в сегменті
соняшникового комплексу залишились без
змін. Соняшникову олія становила – 43000
грн/т. Ціна на соняшникову макуху та шрот
становила 8000 грн/т та 8500 грн/т
відповідно. Попит від тваринницьких
господарств низький.
У сегменті соєвого комплексу ціни від
виробників майже не змінились. Тільки
ціна на соєву олію зросла до 39000 грн/т
(+1000 грн/т) через низьку пропозицію
продукту переробки та ріст ціни на світових
ринках. Котирування соєвої макухи та шроту
залишилось без змін – 16500 грн/т та 16300
грн/т. Торгівельна діяльність перед святами
майже відсутня.
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