Олійні
Ситуація на ринку
На світовому ринку олійних культур минулого тижня ключовою стала п’ятниця — день публікації жовтневого звіту USDA. За оновленими прогнозами агентства в 2017/18 МР очікується зниження світового виробництва сої на 0,5 млн тонн (за рахунок США і деяких інших не ключових країн-виробників). Оцінка світових
кінцевих запасів також була зменшена на 1,5 млн тонн за рахунок Бразилії і США. Таким чином, за один
день котирування сої на Чиказькій біржі СВОТ зросли
Фокус ринку
на 10 доларів на тонні — до 367,5 дол./т. Слідом за
Попит:
соєвими бобами пішли вгору і ціни на соєву олію та
Активний попит на насіння соняшника
соєвий шрот — до 738,3 дол./т (+17,2 дол./т порівняно
Пропозиція:
з цінами тижнем раніше) та 357,7 дол./т (+10,5 дол./т).
Достатня пропозиція нового урожаю
Відвантаження в портах:
ріпак: 58,7 тис. тонн
соєві боби: 10,5 тис. тонн
соняшникова олія: 26,5 тис. тонн
Поле.
Збиральна кампанія
соя: 1,3 млн га, 65% (2,36 млн тонн)
соняшник: 5,03 млн га, 85% (9,77 млн тонн)
Посівна кампанія
ріпак:819,8 тис. га (106%)
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Ціна

Тиждень

Світові ціни, дол./т
Соя (СВОТ)

367,5

Що стосується соняшникового комплексу, то ситуація
дещо інша — світові ціни не встигли так швидко відреагувати на зміни кон’юнктури світового ринку олійного комплексу. Таким чином, за тиждень ціна на соняшникову олію у Європі знизилася до 777,5 євро/т проти
790 євро/т тижнем раніше. Низхідний ціновий тренд
не змінився на зростаючий і на українському експортному ринку соняшникової олії. Ціни попиту до кінця
тижня знизилися до 755–760 дол./т на базисі FOB з
поставкою в листопаді. До того ж, на ціни тиснула низька активність ринку.
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Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Соняшникова олія

765—770
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Ріпак

445—455

+0

Соя

380—385

0

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

22 600—23 500

0

Ріпак

12 500—13 300

+0

Соя

11 100—11 500

+0

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 600—11 100

-100

Соя

10 500—11 000

+100

Ріпак

12 000—12 600

+200

На внутрішньому ринку спостерігалося зниження відпускних цін на соняшникову олію, що пов’язано з кон’юнктурою експортного ринку. Ціни на соняшниковий
шрот поки лишались стабільними і знаходилися в діапазоні 4500–4800 грн/т на базисі EXW. На ринку насіння соняшника спостерігалося зростання цін. Дана ситуація пояснювалася дисбалансом попиту та пропозиції,
попит значно більший через те що аграрії утримуються
від активних продажів очікуючи зростання закупівельних цін.
Експортний ринок сої протягом звітного періоду лишався стабільним. Ціни попиту варіювалися в діапазоні
350–360 дол./т на базисі СРТ. Таким же стабільним лишався і внутрішній ринок сої, що обумовлене активним
просуванням збиральної кампанії та достатньою кількістю пропозицій.

Соєвий шрот за підсумками тижня дещо знизився в
ціні, що пояснюється великою кількістю пропозицій на ринку на фоні активізації переробників. Так, ціни в
основному знаходилися на рівні 12000 грн/т на умовах EXW.

