14.04.17

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

351,0

+4,9

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

720—735

-5

Ріпак

405—410

-5

Соя

385—395

-

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

21 300—21 650

-50

Ріпак

12 000—12 200

-

Соя

11 550—12 400

-50

Фокус
Попит:
укріплення світової ціни на соєві боби
зниження попиту на українські соєві боби
укріплення світових цін на рослинну олію
Пропозиція:
низька пропозиція насіння соняшника
Відвантаження в портах:
ріпак: 94,2 тис. тонн
соєві боби: 62,5 тис. тонн
соняшникова олія: 114,4 тис. тонн
Поле:
Посівна кампанія:
 соняшник: 1,275 тис. га (24% від прогнозу);
 соя: 31 тис. га (2% від прогнозу).

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 600—11 200

-

Соя

11 300—11 800

-

Ріпак

11 300—12 000

-

За матеріалами компанії «Фенікс Агро»

Ситуація на ринку

Котирування соєвих бобів на біржі СВОТ протягом тижня
розвивалися в змішаній динаміці, проте за підсумками
тижня найближчий контракт олійної зміцнився. Зростанню котирувань сприяло підвищення прогнозу імпорту
Китаєм в поточному сезоні до 88 млн тонн проти 87 млн
тонн, що очікувалися раніше. На фоні такого зростання,
дещо укріпилися ціни на рослинні олії, в тому числі і на
соняшникову на європейському ринку. Так, за підсумками тижня ціна соняшникової олії зросла на 5 доларів — до
780 дол./т.
Проте, експортний ринок України ще не почав інтегрувати зміни світового.
За підсумками звітного періоду ціни попиту лишалися
стабільними і варіювали в межах 715–720 дол./т на базисі
FOB (поставка у травні–червні). На експортному ринку
соняшникового шроту спостерігалася низхідна цінова
тенденція внаслідок надлишку пропозиції. У портах ціни
попиту варіювали в межах 140–155 дол./т на базисі СРТ та
160–165 дол./т на базисі FOB.
На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ціни
лишалися без змін. Так, олійно-екстракційні заводи закуповували насіння соняшника по 10 600–11 100 грн/т на
базисі СРТ-підприємство. Соняшникову олію та соняшниковий шрот збували по 21 300–21 650 грн/т та 4600–4900
грн/т відповідно.
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