Фокус

Олійні

Попит:

↓ зниження світових цін на рослинні олії

↑ ріст світової ціни на сою
Пропозиція:

□ достатніи рівень пропозиції соняшника
□ достатніи рівень пропозиції сої
За матеріалами компанії

Відвантаження в портах:

↓ ріпак: 0 тис. тонн
↑ соєві боби: 78,1 тис. тонн
↑ соняшникова олія: 121,1 тис. тонн
Поле:

□ із засіяних 899,2 тис. га сходи озимого ріпаку отримано на 855,9 тис. га (95%).
Стан сходів:
- добрии та задовільнии — 697,4 тис. га (82%),
- слабкии і зріджении — 157,2 тис. га (18%).

За підсумками
звітного періоду котирування соєвих бобів на біржі СВОТ суттєво зросли. Активнии попит на оліину та відкориговані прогнози USDA щодо запасів соєвої олії
допомогли повернути втрачені позиції. Слідом
за ринком сої, та нафти в окремі дні тижня зросли ціни на соєву олію. Але, не дивлячись на соєвии маиданчик, світові ціни на соняшникову
олію продовжили знижуватися. Так, за період
новорічних свят на європеиському ринку вартість соняшникової олії знизилася з 850 дол./т
до 815 дол./т.

Ситуація на ринку

Відповідно до європеиського ринку втрачає и
експортнии ринок України. За підсумками звітного тижня ціни попиту під впливом кон'юнктури світового ринку досягли області 765 дол./
т на базисі FOB (поставка в лютому-березні). На
базисі поставки СРТ ціни покупців зберігалися в
межах 740-750 дол./т.
Щодо внутрішнього ринку, то він повністю інтегрує зміни експортного. Так, ціни на сою в
Україні зростають не лише за рахунок кон’юнктури експортного ринку а и за рахунок активності експортних відвантажень. На ринку насіння
соняшника також відзначалася підвищувальна
цінова тенденція, що було обумовлено зростанням курсу долара по відношенню до гривні.
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Ціна
Світові ціни, дол./т
383,0

Соя (СВОТ)

Зміна за

20,7

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

765 — 780

-5

390 — 405

0

Ріпак
Соя

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

22 500 — 23 000

+700

Ріпак
Соя

11 000 — 11 500
+100
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т

Насіння соняшника

10 300 — 11 000

+100

Соя

10 600 — 10 800

+100

Ріпак

11 200 — 11 800

0

