Олійні
Ситуація на ринку
Олійні культури на світовій арені продовжують дешевшати на фоні погодного фактору: поліпшення погодних умов в Бразилії, де прогнозовані дощі повинні сприяти нарощуванню темпів сівби сої нового врожаю та
сприятлива погода для збирання врожаю в США давлять на ціни. Але, існує і підтримуючий фактор: дані про
високі тижневі продажі американської сої, які досягли 1,4 млн тонн, надали деяку підтримку цінам в останній
торговий день на Чиказькій біржі СВОТ.
На ринку американського соєвої олії на біржі CBOT
Фокус ринку
протягом тижня відзначалася волатильність цінового роПопит:
звитку, що завершилася підсумковим зростанням котируАктивний попит на насіння соняшника
вань, чому сприяли відповідні зміни на ринку нафти, а
Пропозиція:
також дані звіту NOPA про обсяг переробки сої у вересні,
Достатня пропозиція нового урожаю
максимальному для цього місяця за 10 років.
Відвантаження в портах:
На європейському ринку соняшникової олії спостеріпак: 0 тис. тонн
рігалися різноспрямовані цінові тенденції, і в кінці тижня
соєві боби: 0 тис. тонн
ціна жовтневого контракту в Роттердамі склала 780 євро/
соняшникова олія: 25,2 тис. тонн
т проти 777,5 євро/т на минулому тижні.
Поле.
Експортні ціни на соєві боби з України також зросли
Збиральна кампанія
— до 380–385 дол./т (+5 дол./т порівняно з минулим тисоя: 1,56 млн га, 78% (2,92 млн тонн)
жнем). Укріплення цін на українські боби було викликано
соняшник: 5,44 млн га, 92% (10,63 млн тонн)
змінами в жовтневому звіті USDA.
Посівна кампанія
На внутрішньому ринку України соєві боби також
ріпак:839 тис. га (108%)
подорожчали слідуючи аналогічній тенденції експортного ринку. Закупівельні ціни переробників озвучувалися
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Ціна
Тиждень найчастіше в діапазоні 11000–11450 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. Соєва олія та соєвий шрот протяСвітові ціни, дол./т
гом тижня лишалися стабільними і коштували 22500–
Соя (СВОТ)
359,6
-7,9
23000 грн/т та 12000 грн/т відповідно на базисі EXW.
Що стосується соняшникового комплексу, то тут споЕкспортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
стерігалось незначне зниження цін попиту та пропозиції
Соняшникова олія
761—765
-5
на експортному ринку соняшникової олії, що пов’язано з
Ріпак
445—455
+0
низькою активністю попиту на продукт. Так, за підсумкаСоя
385—390
+5
ми тижня ціни попиту знизилися до 753-755 дол./т на базисі поставки FOB (з виконанням в листопаді-грудні). На
Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
експортному ринку соняшникового шроту ціни попиту та
Соняшникова олія
22 600—23 500
0
пропозиції не зазнавали змін. За підсумками звітного тижРіпак
12 500—13 300
+0
ня на умовах поставки FOB ціни попиту варіювалися в основному в діапазоні 160–165 дол./т (поставка в листоСоя
11 200—11 500
+100
паді).
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Внутрішній ринок став різноплановим: насіння соНасіння соняшника
10 500—11 100
+100
няшника піднялося в ціні через попит, що значно перевиСоя
10 500—11 000
+0
щує пропозицію, соняшникова олія—поки лишалася стабільною, соняшниковий шрот—знизився в ціні на фоні веРіпак
12 000—12 600
+0
ликої кількості пропозицій та порівняно низький попит.
Так, за підсумками тижня ціни фіксувалися в наступних межах:
 насіння соняшника: 10500–11000 грн/т СРТ-підприємство;
 соняшникова олія: 22800–23500 грн/т EXW;
 Соняшниковий шрот: 4300–4500 грн/т EXW.

