Олійні
Ситуація на ринку
На біржі Чикаго CBOT котирування сої протягом всього звітного тижня перебували під впливом погодного
фактору. На початку тижня ринок відігравав посуху в Аргентині, однак прогнозовані дощі, які повинні поліпшити ситуацію в ключових Аргентині, в результаті привели до ослаблення котирувань. У той же час,
сезонний вплив ефекту Ла-Нінья може надавати цінами підтримку в подальшому, викликаючи брак опадів
в Бразилії і Аргентині.
Фокус ринку
Попит:
Активний попит на насіння соняшника
Низька експортна активність
Пропозиція:
Низька пропозиція сої
Відвантаження в портах:
ріпак: 58,7 тис. тонн
соєві боби: 30,7 тис. тонн
соняшникова олія: 49,8 тис. тонн
Поле:
Стан озимих:

В хорошому і задовільному: 744,9 тис. га (88%)

В слабкому і розрідженому: 101,6 тис. га (12%)

Не утворили сходів: 21,2 тис. га (2%)
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

363,6

-1,7

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

755—765

+0

Ріпак

445—455

+0

Соя

385—390

+0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

22 600—23 500

Крім того, аналітики Informa Economics знизили прогноз виробництва сої в Бразилії на 1 млн тонн — до 110
млн тонн.
На європейському ринку соняшникової олії за підсумками звітного періоду ціна лишилася на попередньому рівні — 795 дол./т, хоча початок тижня відзначився
зниженням на 3 долари на тонні.
На українському експортному ринку відзначалася відносно стабільна цінова ситуація на фоні неактивного
попиту на продукт. Ціни попиту як и раніше варіювалися в діапазонах 747–750 дол./т на базисі FOB
(поставка в січні-березні) і 757–760 дол./т FOB
(поставка в квітні-червні).
На експортному ринку сої зазначалося підвищення цін
попиту, зокрема на базисі поставки СРТ. За підсумками
тижня ціни попиту на соєві боби варіювалися переважно в діапазоні 365–375 дол./т на умовах поставки СРТ.
Гривневі ціни попиту на сою в портах підвищувалися
під тиском зростання курсу долара по відношенню до
гривні і озвучувалися найчастіше в діапазоні 11650–
12000 грн/т СРТ-порт.

+100

Ціни на внутрішньому ринку соняшникового комплексу
впродовж звітного періоду ціни зростали внаслідок
Соя
11 650—12 000
+100
дефіциту сировини. Продукти переробки подорожчали
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
внаслідок девальвації національної валюти, адже продукти переробки являються експортно-орієнтованими.
Насіння соняшника
10 400—11 200
+100
За підсумками тижня ціни досягли наступного рівня:
Соя
10 900—11 700
+100
· насіння соняшника: 10700–11200 грн/т, СРТРіпак
12 500—13 000
-0
підприємство (+100 грн/т);
· соняшникова олія: 22400–22900 грн/т, EXW (+200 грн/т);
· соняшниковий шрот: 4200–4500 грн/т EXW (-0 грн/т).
Ріпак

12 500—13 300

+0

