Олійні культури

На біржі Чикаго CBOT для котирувань соєвих бобів знову відзначалася помірна підвищувальна тенденція. В результаті ціни досягли 362,1 дол./т проти 359,1 дол./т тижнем раніше. Підтримку цінам
надавала переважно посушлива погода в Аргентині, яка, як очікується, знизить врожайність і відповідно валовий збір сої в поточному сезоні. Також підвищувальному тренду сприяла затримка
збиральної кампанії сої в Бразилії (зібрано 3,3% врожаю проти 7,1% — у середньому за п'ять років).
На європейському ринку соняшникової олії вже в перший торговий день відбулося різке зростання
цін — на 10 доларів на тонні — до 795 дол./т на березневий контракт на базисі FOB Роттердам. Надалі ситуація характеризувалася стабільністю, при цьому ціна
Фокус ринку
контракту підвищилася до 800 дол./т до кінця тижня проти
попит:
785 дол./т станом на 19 січня. Підтримку цінам надало віднов↑ високий попит на експортному ринку
лення активного експорту продукції з України, а також подопропозиція:
рожчання соєвої та пальмової олії.
↑ низька пропозиція олійних
відвантаження в портах:
□ ріпак: 0 тис. тонн
↑ соєві боби: 22,9 тис. тонн
□ соняшникова олія: 106,2 тис. тонн
поле:
□ Стан озимих:


в хорошому і задовільному: 880,2 тис. га
(88,8%)



в слабкому і розрідженому: 110,4 тис. га
(11,1%)



На українському експортному ринку соняшникової олії спостерігалося зростання цін за рахунок аналогічної тенденції на світовому ринку рослинної олії і соєвих бобів. Також ринок підтримує відновлення активності торгівлі. Так, на кінець звітного
періоду ціни попиту встановилися в діапазоні 750–755 дол./т
FOB (поставка в лютому-березні) та 760–765 дол./т FOB
(поставка в квітні-червні).

На експортному ринку соняшникового шроту зберігалося зростання цін, зважаючи на високий попит на продукт, а також за
рахунок аналогічної тенденції на світовому ринку шротів. На
загинуло: 1 тис. га (0,1%)
базисі поставки FOB ціни попиту на кінець тижня досягли діапазону 175–185 дол./т (поставка в лютому-березні) і до 190 дол./т (поставка в квітні-червні).
На внутрішньому сировинному ринку ціни продовжували підвищуватися, внаслідок високого попиту на олійні. На звітну дату за насіння соняшника переробники готові були платити 11400–12100
грн/т СРТ-підприємство. Оператори ринку відзначають, що багато переробників зазнавали труднощів із закупівлями олійної на фоні обмеженої кількості пропозицій. В сегменті соєвих бобів, як і
раніше, відзначався високий попит на олійну. Трейдери і переробники конкурували за великотоннажні партії сировини високої якості. Таким чином, ціни на соєві боби за підсумками тижня зросли
в середньому на 500 грн/т — до 12300–12500 грн/т на базисі поставки СРТ-підприємство.

Олійні культури
Ціни
26.01.18

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

362,1

+3,0

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

755–765

+5

Ріпак

415–420

+0

Соя

385–395

+5

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т

Соняшникова олія

24 000–25 000

+700

Ріпак

12 700–13 300

+0

Соя

12 200–12 800

+350

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

11 000–12 100

+200

Соя

11 700–12 600

+500

Ріпак

12 500–13 000

+0
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