31.03.17

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

347,6

-10,9

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

725—740

-10

Ріпак

405—410

-5

Соя

385—395

-

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

21 650—21 700

-

Ріпак

12 000—12 200

- 100

Соя

11 600—12 500

-100

Фокус
Попит:
падіння світової ціни на соєві боби
падіння світових цін на рослинну олію
зниження попит на українську сою
Пропозиція:
достатня пропозиція насіння соняшника
Відвантаження в портах:
ріпак: 9,5 тис. тонн
соєві боби: 35,2 тис. тонн
соняшникова олія: 124,9 тис. тонн
Поле:
Станом на 31 березня сходи озимого ріпаку отримано
на площі 882 тис. га (з посіяних 899 тис. га).

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 400—11 000

-

Соя

11 400—12 000

-

Ріпак

11 300—12 000

-

Ситуація на ринку
Ринок олійних культур та продуктів їх переробки продовжує перебувати під впливом бразильського фактору (велика пропозиція сої
на світовому ринку через надходження значних обсягів тпмтешньої олійної нового врожаю). До того ж додалося ще два вагомих
фактори:
 прогнози щодо розширення посівної площі сої в США у 2017/18
МР до рекордного рівня (за деякими даними, може перевищити 88 млн акрів).
 перспективи виробництва сої в Аргентині поліпшуються Це
спонукало аналітиків Зернової Біржі Буенос-Айреса підвищити
прогноз врожаю до 56,5 (54,8) млн тонн.
Так, за підсумками звітного тижня котирування соєвих бобів та
продуктів переробки знову знизилися. Світова ціна на соєву олію
просіла, наслідуючи за динамікою ринку сої. На європейському
ринку соняшникової олії протягом звітного періоду ціни знизилися
на 15 доларів на тонні — до 770 дол./т.
Відповідно до світових тенденцій, ціни на соняшникову олію в
Україні також зазнали зниження як на експортному ринку, так і
на внутрішньому. З огляду на це спостерігається зниження закупівельних цін на сировину — насіння соняшника. Але, оператори
ринку повідомляють, що деякі великі переробники, які потребують
термінового поповнення запасів сировини продовжують скуповувати насіння соняшника за цінами в області 11000 грн/т, СРТпідприємство.
Внутрішній ринок соняшникового шроту знаходиться під тиском
двох факторів:
 зниження цін попиту на експортному ринку, що відбувається на
фоні падіння цін соєвого комплексу;
 перенасиченість внутрішнього ринку, що стало наслідком часткового закриття білоруського ринку через карантин.
Таким чином, бачимо зниження відпускних цін на соняшниковий
шрот на внутрішньому ринку, яке за підсумками тижня склало 100–
150 гривень на тонні.
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