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Фокус
Попит:
падіння світової ціни на соєві боби
падіння світових цін на рослинну олію
активний попит на українську сою
Пропозиція:
збільшення пропозиції насіння соняшника
значні запаси соняшникової олії в морських портах
Відвантаження в портах:
ріпак: 0 тис. тонн
соєві боби: 107,2 тис. тонн
соняшникова олія: 151,3 тис. тонн
Поле:
стан сходів озимого ріпаку:
 добрий та задовільний — 690,3 тис. га (80,3%);
 слабкий і зріджений — 168,1тис. га (19,5%).

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

366,0

-11,4

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

740—750

-10

400—405

-

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

21 700—22 200

-100

Ріпак

12 000—12 500

-

Соя

11 750—12 400

+100

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 700—11 200

+200

Соя

11 500—12 200

-

Ріпак

11 500—12 000

-

Ситуація на ринку

Подібно до сегменту кукурудзи протягом минулого тижня
розвивався і ринок соєвих бобів. Котирування стрімко знижувалися на фоні бразильського фактору до USDA підвищили
прогноз валового збору на 4 млн тонн, як наслідок, світового
виробництва і кінцевих запасів олійної.
Слідом за ринком соєвих бобів стрімко почав падати ринок
рослинної олії. На європейському ринку соняшникова олія за
тиждень втратила 10 доларів на тонні. Така ж динаміка спостерігалася і на експортному ринку України, де ціни попиту на
соняшникову олію українського походження знизилися на 1520 дол./т і досягли діапазону 720–725 дол./т на базисі FOB
(поставка в квітні-серпні). Активність цього сегменту лишається низькою, виробники зайняли позицію вичікування
сприятливішої кон’юнктури ринку.

Щодо внутрішнього ринку, то варто відзначити, що він в період звітного періоду не почав інтегрувати зміни світового ринку. Так, за підсумками тижня бачимо, що закупівельні ціни на
базисі СРТ-порт на соєві боби навіть збільшувалися. Зростання на внутрішньому ринку обумовлене переважно зростанням експортних цін на минулому тижні. При цьому, з огляду
на сьогоднішні ціни, на наступному тижні можлива стабілізація на ринку сої.
Ринок соняшникового насіння поводив себе неоднозначно.
Багато переробників продовжували знижувати закупівельні
ціни на сировину, але ми вважаємо ці ціни більш декларативними і закуповувати по ним є можливість лише за рахунок
великого «викиду» олієнасіння на ринок через потребу аграріїв в оборотних коштах для проведення посівної кампанії.
При цьому, переробники, які потребували в поповнені запасів
сировини продовжували закуповувати насіння соняшника за
високими цінами, які сягали 11 200 грн/т, СРТ.
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