Олійні
Минулого тижня на світовому ринку олійних культур та продуктів їх переробки ключовою подією стало
рішення Міністерства торгівлі США (ухвалене 24.08) про підвищення імпортних мит на біодизель з Аргентини та Індонезії, з метою захисту власного сектора виробництва. Так, для Аргентини ставка зросла з
50,3% до 64%. Це може стати причиною повного припинення експорту продукції до США вже найближчим часом. У свою чергу, Індонезія, для якої ставка імпортного мита була підвищена ще більше (з 41,06%
до 68,3%), має намір оскаржити це рішення. Однак очікується, що зміни все ж відіб'ються, в першу чергу,
на Аргентині, яка виступала ключовим постачальником цієї продукції до США і в 2016 р експортувала
біодизельного пального на суму $ 1,2 млрд.
На фоні таких подій ціни на сою, ріпак та рослинні олії
Фокус ринку
направилися вгору.
Попит:
неліквідний ринок сої
Пропозиція:
велика кількість пропозицій ріпаку на експортному
ринку
початок збиральної кампанії насіння соняшника
Відвантаження в портах:
ріпак: 41 тис. тонн
соєві боби: 6 тис. тонн
соняшникова олія: 68 тис. тонн
Поле. Збиральна кампанія
ріпак: 2,1 млн тонн (99%)
соняшник: 700 тонн (0%)
Посівна кампанія
ріпак:208,1 тис. га (27%)
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Ціна

345,0

Соняшникова олія на ринку Європи зросла в ціні до
815 доларів за тонну проти 807 дол./т тижнем раніше.
Не лишився осторонь і експортний ринок України. Ціни попиту на сою з постачанням у жовтні-листопаді
озвучувалися, як правило, в межах 340–350 дол./т
СРТ, що на 5 доларів більше ніж тижнем раніше. Суттєво зросли ціни на рослинні олії: соняшникова зросла на 15 дол./т — до 765 дол./т FOB, ріпакова — на 5
дол./т — до 825–830 дол./т FOB.

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

На ринку американського соєвого масла на біржі
CBOT відзначався впевнений підвищувальний тренд,
який досяг свого піку в середу, коли котирування за
одну сесію підвищилися на 15,5 доларів.

+0,6

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

780—790

+15

Ріпак

430—435

-

Соя

380—385

-

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

21 700—22 500

-

Ріпак

12 400—12 700

-

Соя

10 350—10 800

-

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

9 800—10 500

-

Соя

10 000—10 700

-100

Ріпак

10 800—12 400

-50

укріпленням гривні по відношенню до долара.

Однак, експортний ринок ріпаку лишається стабільним. Ціни попиту на ріпак варіювалися в основному в
межах 400–415 дол./т СРТ. Ціни не змінилися через
велику кількість пропозицій на ринку.
На внутрішньому ринку зміни відбулися лише в сегменті соєвих бобів — ціни просіли. Зниження вартості
пов’язане зі зниженням попиту, більшість переробників вийшли на планову профілактику до нового урожаю.
На внутрішньому ринку насіння соняшника стартові
ціни нового урожаю не змінилися і знаходяться в межах 9800–10300 грн/т СРТ-підприємство.
Щодо рослинних олій, ціни на які зросли на експортному ринку, на внутрішньому ринку ціни в гривневому еквіваленті лишилися на попередньому рівні. Стабільність цінових діапазонів пов’язане в першу чергу з

