Фокус ринку
Попит:
високий попит на соняшник та сою
низький попит на продукти переробки ріпаку
низький попит на соняшниковий шріт
Пропозиція:
недостатня пропозиція соняшнику та сої
Експорт 2020/21 МР (станом на 28.09):
• ріпак: 1506,22 тис. т
• ріпаковий шріт: 123,01 тис. т
• соя: 7,32 тис. т
• соняшниковий шріт: 46,88 тис. т
• соєвий шріт: 12,79 тис. т
• соняшник: 1,61 тис. т

Олійні культури
Глобальний ринок
За результатами минулого
тижня котирування соєвих бобів та
соєвого шроту на американській
біржі СВОТ знизилось. Ф’ючерси на
сою становили 457,9 дол/т (-14,2
дол/т). Чинниками впливу стали
падіння ціни на кукурудзу та дані
USDA про запаси в США, які знаходяться на мінімальному рівні за 5
років – 256 млн. бушелів, але ці показники більші, ніж прогнозували
аналітики (174 млн. бушелів). Котирування соєвого шроту впало вслід
за соєю до 360,3 дол/т (-13,3 дол/
т). Додатковим фактором падіння
став ріст американського долару
до євро.
Котирування ріпаку на європейському ринку EuroNext зросло
до 644,25 євро/т (+24,75 євро/т)
внаслідок хорошого попиту на
олійну культу та зниження прогнозу урожаю ріпаку в Канаді через
негативні погодні умови.

Олійні культури
Ринок України
На світовому ринку олій котирування
соняшникової олії на базисі FOB Роттердам
зросло до 1380 дол/т (+30 дол/т). Попит на
продукт переробки від іноземних країн
підвищений. Ціна на пальмову олію FOB
Малайзія підвищилась до 1200 дол/т (+5
дол/т) через ріст ціни на соєву та
соняшникову олію.
Експорті ціни FOB на минулому тижні
зросли. Соняшникова олія підвищилась в
ціні до 1325 дол/т (+15 дол/т) через ріст ціни
на світовому ринку та недостатню кількість
продукту
переробки.
Котирування
соняшникового шроту не змінилось – 275
дол/т. Ціна на сою залишилась без змін –
575 дол/т. Ріпак зріс в ціні вслід за світовим
ринком і на кінець п’ятниці становив 720
дол/т (+20 дол/т).
На внутрішньому ринку України ціни
на базисі СРТ-завод за результатами
минулого тижня підвищились. Котирування
соняшнику зросло до 19500 грн/т (+1000
грн/т). Попит від переробних підприємств
високий. Соєві боби зросли в ціні до 16700
грн/т (+500 грн/т) через недостатню кількість
пропозиції олійної культури від аграріїв. Ціна
на ріпак підвищилась до 21000 грн/т (+400
грн/т) вслід за експортним ринком.
Внутрішні ціни пропозицій EXW в
сегменті соняшникового комплексу на
минулому тижні майже не змінилися. Тільки
ціна на соняшниковий шріт знизилась до
8300 грн/т (-300 грн/т) через низький попит
на продукт переробки від тваринницьких

господарств. Котирування соняшникової олії
та макухи не змінилось – 42000 грн/т та
8000 грн/т. Попит помірний. Падіння ціни на
соняшникову олію стримує ріст її котирувань
на експортному ринку.
У
сегменті
соєвого
комплексу
котирування цін не змінилось. Соєва олія
становила 39000 грн/т. Котирування соєвої
макухи та шроту – 17000 грн/т та 18000 грн/т
відповідно. Хоча попит на корми майже
відсутній, падінню ціни завадив ріст
котирувань соєвих бобів.
Ціни від переробних заводів на
продукти
ріпакового
комплексу
за
результатами минулого тижня не змінились.
Ціна на ріпакову олію становила 40000 грн/т.
Котирування ріпакової макухи та шроту –
8500 грн/т та 9000 грн/т. Торгівельна
діяльність була низькою.

Олійні культури
Ціни
01.10.2021

Ціна

Світові ціни, дол./т
Соя (CBOT, дол./т)
457,9
Соєвий шріт (CBOT, дол./т)
360,3
Ріпак (EuroNext, євро/т)
644,25
Соняшникова олія
(FOB Роттердам, дол./т)
Пальмова олія
(FOB Малайзія, дол./т)
Соняшникова олія
Соняшниковий шріт

-14,2
-13,3
+24,75

1380

+30

1200

+5

Експортні ціни, FOB дол./т
1325
275

Соя
Ріпак

575
720
Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т
Соняшник СРТ-порт (врожай 2020)
19500
Соя СРТ-завод (врожай 2020)
16700
Ріпак
21000
Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т
Соняшникова олія (нового
42000
врожаю)
Соняшникова макуха
8000
Соняшниковий шріт
8300
Соєва олія
Соєва макуха
Соєвий шріт
Ріпакова олія
Ріпакова макуха
Ріпаковий шріт

Тиждень

39000
17000
18000
40000
8500
9000

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

+15
+0
+0
+20
+1000
+500
+400
+0
+0
-300
+0
+0
+0
+0
+0
+0

