Фокус ринку
Попит:
високий попит на соняшник та соняшникову
олію
низький попит на корми соєвого комплексу
помірний попит на корми соняшникового
комплексу
Пропозиція:
низька пропозиція соняшнику
Експорт 2020/21 МР (станом на 22.10):
• ріпак: 2172,22 тис. т
• ріпаковий шріт: 172,99 тис. т
• соя: 111,24 тис. т
• соняшниковий шріт: 303,92 тис. т
• соєвий шріт: 45,58 тис. т
• соняшник: 9,63 тис. т

Олійні культури
Глобальний ринок
За результатами минулого
тижня котирування ф’ючерсів на
американській біржі СВОТ розвивалось в підвищеному тренді. Ціна на
соєві боби зросла до 448,4 дол/т
(+1 дол/т) через ріст ціни на соєву
олію та шрот. Більшому зростанню
ціни завадив прогноз зростання
урожаю олійної культури в Бразилії
від USDA. Котирування соєвого
шроту підвищилось до 360 дол/т
(+11,9 дол/т). Попит на продукт переробки від іноземних країн високий.
На європейському ринку котирування ріпаку зросло до 674,5
євро/т (+2 євро/т) через зростання
ціни на канолу.
На світовому ринку олій за
результатами минулого тижня ціни
зупинились в позитивній точці. Котирування соняшникової олії зросло до 1480 дол/т (+30 дол/т) через
ріст цін на соєву та пальмову олії.
Ціна на пальмову олію підвищилась до 1330 дол/т (+25 дол/т). Попит на продукт переробки від країн
-імпортерів високий.

Олійні культури
Ринок України
Експортні ціни FOB на минулому тижні
розвивались в позитивному напрямку.
Котирування соняшникової олії зросло до
1425 дол/т (+50 дол/т) через ріст цін на
світовому ринку олій. Додатковим фактором
підвищення ціни стала низька пропозиція
соняшнику, внаслідок чого на ринку
присутня низька пропозиція соняшникові
олії.
Ціна
на
соняшниковий
шрот
підвищилась до 288 дол/т (+1 дол/т). Попит
від іноземних країн помірний. Соя зросла в
ціні вслід за світовим ринком і на кінець
п’ятниці становила 565 дол/т (+10 дол/т).
Котирування ріпаку підвищилось до 730
дол/т (+15 дол/т). На формування ціни
вплинув не тільки ріст ф’ючерсів олійної
культури на європейській біржі, а й
зростання ціни на нафту.
На внутрішньому ринку України ціни
на базисі СРТ-завод на минулому тижні
розвивались різнонаправлено. Ціна на
соняшник зросла до 19200 грн/т (+500 грн/
т). Головними факторами підвищення ціни
стали ріст котирувань соняшникової олії на
експортному ринку та низька пропозиція
соняшнику від аграріїв. Соєві боби
знизились в ціні до 16700 грн/т (-100 грн/т).
Попит на олійну культуру помірний.
Котирування ріпаку зросло до 21400 грн/т
(+200 грн/т) через ріст ціни на експортному
ринку.
У сегменті соняшникового комплексу
середні
ціни
пропозицій
EXW
за
результатами минулого тижня залишились

без змін. Котирування соняшникової олії
становило 42000 грн/т. Ціна може зрости
через хороший попит на експортному ринку.
Ціна на соняшниковий макуху та шрот
становили – 7800 грн/т та 8300 грн/т
відповідно. Попит від тваринницьких
господарств помірний.
Внутрішні ціни EXW
в сегменті
соєвого комплексу майже не змінилися.
Тільки ціна на соєвий шрот знизилась до
17500 грн/т (-300 грн/т). Виробники знизили
ціну через низький попит від покупців.
Котирування соєвої олії та соєвої макухи
залишилось без змін – 39000 грн/т та 17100
грн/т відповідно.
У сегменті ріпакового комплексу
активізувався попит на макуху від
тваринницьких господарств, внаслідок чого
ціна на продукт переробки зросла до 9000
грн/т (+300 грн/т). Проте, котирування
ріпакової олії та шроту залишилось без змін
– 40000 грн/т та 9000 грн/т.

Олійні культури
Ціни
23.10.2021

Ціна

Світові ціни, дол./т
Соя (CBOT, дол./т)
448,4
Соєвий шріт (CBOT, дол./т)
360
Ріпак (EuroNext, євро/т)
674,5
Соняшникова олія
(FOB Роттердам, дол./т)
Пальмова олія
(FOB Малайзія, дол./т)
Соняшникова олія

+1
+11,9
+2

1480

+30

1330

+25

Експортні ціни, FOB дол./т
1425

Соняшниковий шріт

Тиждень

288

Соя
Ріпак

+50
+1

565
730
Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т
Соняшник СРТ-порт (врожай 2020)
19200

+500

Соя СРТ-завод (врожай 2020)

-100

16700

Ріпак

21400
Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т
Соняшникова олія (нового
42000
врожаю)
Соняшникова макуха
7800
Соняшниковий шріт
8300

+10
+15

+200
+0
+0
+0

Соєва олія

39000

+0

Соєва макуха

17100

+0

Соєвий шріт
Ріпакова олія
Ріпакова макуха
Ріпаковий шріт

17500
40000
9000
9000

-300
+0
+300
+0

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

