Олійні культури

На біржі Чикаго CBOT протягом аналізованого періоду спостерігалося зниження соєвих котирувань. З одного боку, тиск на ціни чинили перспективи гарного врожаю сої в Бразилії в 2017/18
МР, незважаючи на невелику затримку прибирання в деяких регіонах. AgRural і Conab підвищили
прогноз врожаю сої в країні до 114 млн тонн і 110,4 млн тонн відповідно. З іншого боку, — зміцнення курсу долара, що знижує конкурентоспроможність американської олійної на світовому ринку в
умовах високого тиску бразильської сої. У свою чергу, стримуючим фактором подальшого зростання цін залишалася несприятлива погода в Аргентині, де фермери не можуть своєчасно закінчити
сівбу сої врожаю 2017/18 МР.
Фокус ринку
попит:
↑ активізація експортного ринку соняшникової олії та шроту
↓ низька експортна активність соєвого комплексу
пропозиція:
↑ низька пропозиція сої
відвантаження в портах:
□ ріпак: 0 тис. тонн
↑ соєві боби: 44,2 тис. тонн
□ соняшникова олія: 16,6 тис. тонн
поле:
□ Стан озимих:


в хорошому і задовільному: 872,9 тис. га
(88,7%)



в слабкому і розрідженому: 109,8 тис. га
(11,2%)



не утворили сходів: 21,2 тис. грн (2,6%)

Соєва олія також впродовж звітного періоду втрачала в ціні.
Тиск чинило зниження вартості нафти в окремі дні тижня. Здешевленню продукції також сприяло зміцнення курсу долара
США в окремі дні тижня, що знижує привабливість американської продукції на світовому ринку через високу конкуренцію
з боку Бразилії.
На європейському ринку соняшникової олії в кінці тижня також відбулося зниження. Так, соняшникова олія в Європі коштує 790 дол./т з поставкою в березні.
На українському експортному ринку соняшникової олії спостерігалася підвищувальна цінова тенденція, зважаючи на зростання цін на світовому ринку на початку тижня. Ціни попиту
озвучувалися в діапазоні 745–751 дол./т FOB (з поставкою в
лютому-березні). Варто відзначити поступове зростання активності даного сегменту, що в свою чергу підтримує ціни попиту та пропозиції на продукт.

На експортному ринку сої спостерігалося зниження цін внаслідок відповідної тенденції у світовому соєвому комплексі. Ціни попиту на сою на кінець тижня опинилися в межах 362–367 дол./т СРТ. Незважаючи на зниження валютних цін, гривневі ціни зросли,
що пояснювалося зростанням курсу долара відносно гривні. Так, до кінця тижня ціни попиту на
олійну варіювали в діапазоні 11900–12100 грн/т СРТ-порт.
Ціни на внутрішньому ринку соняшникового комплексу впродовж звітного періоду зростали через
девальвацію гривні. Переробники озвучували закупівельні ціни на насіння соняшника в межах
10800–11500 грн/т на умовах доставки СРТ-підприємство.
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Ціни
12.01.18

Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

346,9

-6,4

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

747–757

+7

Ріпак

415–420

-

Соя

385–390

-

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

23 300–24 300

+800

Ріпак

12 700–13 300

-

Соя

11 850–12 150

+100

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 800–11 600

+50

Соя

11 200–12 000

+100

Ріпак

12 500–13 000

-
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