Олійні культури
Глобальний ринок
На світовому ринку оліиних впродовж минулого тижня спостерігалася
різнонаправлена цінова ситуація. На
ринку СВОТ знизились котирування
соєвих бобів — до 332 дол./т (-2,1) через низьку активність спекулятивних
Фокус ринку
попит:
↓ знижений попит на соняшникову олію та шріт
↑ підвищення попиту на соєву олію
пропозиція:
↑ зменшення пропозицій соняшнику
↓ збільшення пропозицій соєвих бобів
↓ збільшення пропозицій соєвого шроту

відвантаження в портах (16.03-22.03):
• олія соняшникова: 55 тис. т
• шріт соняшниковий: 9 тис. т
• шріт соєвий: 3 тис. т
• соя: 42 тис. тонн

продажів. В сегменті соєвого шроту
відзначається відновлення інтересу покупців, ціна якого підвищилась до
347,2 дол./т (+4,6). Активність торгів
залишається на високому рівні.
На торговіи біржі Euronext відбувся ріст котирувань ріпаку — до 357,75
євро/т (+2,25). Підтримку цінам забезпечив підвищении курс долара по відношенню до євро та активізація торгів
на ринку. Сектор соняшникової олії
(FOB Роттердам) характеризувався значним падінням котирувань — на 12
дол./т (695 дол./т). Причиною падіння
відзначають значне зниження цін в сегменті соєвої олії на ринку СВОТ та профіцит пропозиціи на світовому ринку.
На експортному ринку України
спостерігається зниження цін на соєвии шрот (-5 дол./т) через зниження
інтересу імпортерів на українськии
продукт. Також, продовжує знижуватись ціна соняшникового шроту — на
6 дол./т. Поступове падіння цін пояснюється відсутністю попиту. Через
вплив кон’юнктури світового ринку,
експортні ціни соняшникової олії в Україні знизились в середньому на 5
дол./т. В сегменті соєвих бобів змін не
відзначалось, ціни закупівлі продовжували озвучуватись в межах 340–350
дол./т.

Олійні культури
Ринок України
На внутрішньому ринку (EXW) сезонне збільшення пропозиціи продовжує тиснути на ціну соєвих бобів, ціна
яких на кінець тижня знизилась на 200
грн/т. Соєва олія втратила в ціні в середньому 100 грн/т, попит залишається на невисокому рівні. Додатковим фактором тиску на ціни всього оліиного
комплексу в Україні стала відповідна
ситуація на експортному ринку. Так, ціна соєвого шроту зменшилась на 300
грн/т, макухи — на 100 грн/т. Закупівельні ціни соняшнику дещо зросли
(+100 грн/т) через недостатню кількість пропозиціи з високими якісними
характеристиками. Ціна соняшникової
залишається на сталому рівні, яка озвучувалась в діапазоні 9500–10300 грн/т.
Соняшникові шрот і макуха зменшились на 100 грн/т через невисоку активність торгово-закупівельної діяльності.

Олійні культури
Ціни
22.03.2019

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ, дол./т)

332

-2,1

Соєвии шрот (СВОТ)

347,2

4,6

Ріпак (EuroNext, євро/т)

357,75

2,25

695

-12

Соняшникова олія (Роттердам)

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Соняшникова олія

653 — 658

-5

Соняшниковии шріт

192 — 202

-6

Соєвии шріт

340 — 350

0

Соя

340 — 350

-5

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соя (попит)

8800 — 9500

-200

Соєва олія (попит)

16 600 — 17 500

-100

Соєвии шріт (пропозиція)

10 800 — 11 300

-300

Соєва макуха (попит)

9 800 — 10 500

-100

Соняшник (попит)

9 500 — 10 300

+100

Соняшникова олія (попит)
Соняшникова макуха
(пропозиція)
Соняшниковии шріт

19 300 — 19 800

0

5800 — 6400

-100

5600 — 6200

-100
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