Фокус
Попит:
падіння світової ціни на соєві боби
падіння світових цін на рослинну олію
активний попит на українську сою та соняшникову
олію
Пропозиція:
збільшення пропозиції насіння соняшника
Відвантаження в портах:
ріпак: 0 тис. тонн
соєві боби: 26,8 тис. тонн
соняшникова олія: 70,1 тис. тонн
Поле:
стан сходів озимого ріпаку:
 добрий та задовільний — 690,3 тис. га (80,3%);
 слабкий і зріджений — 168,1тис. га (19,5%).

ОЛІЙНІ

Ситуація на ринку
Ринок олійних культур та продуктів їх переробки продовжує
перебувати під впливом бразильського фактору (велика пропозиція сої на світовому ринку через надходження значних обсягів
бразильської олійної нового врожаю). Прибирання сої в Бразилії
активно просувається, і валовий збір культури як і раніше очікується на рекордному рівні - 108 млн. Тонн. При цьому США поступово поступаються деяку частку ринку південноамерикансь17.03.17
Ціна
Тиждень
кої конкурентки. На спад цін вплинули також поліпшення погодСвітові ціни, дол./т
них умов в Аргентині і перспектива розширення посівної площі
367.4
+1,3
під соєю в США в новому сезоні до максимального за всю істо- Соя (СВОТ)
рію рівня.
Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Світова ціна на соєву олію знизилася, пішовши за динамікою
ринку сої. Основний тиск на ціни надає просування збирання сої
в Бразилії і нарощування обсягів переробки олійної. На європейському ринку соняшникової олії протягом звітного періоду ціни
знизилися на 5 доларів на тонні—до 770 дол./т. на сьогоднішній
день підтримку цінам надає активний попит на продукцію на
світовому ринку, зокрема з боку Індії.
Відповідно до світових тенденцій ціни на соняшникову олію в
Україні також зазнали зниження як на експортному ринку, так і
на внутрішньому. З огляду на що ми бачимо зниження закупівельних цін на сировину—насіння соняшника. Додатковим фактором для зниження закупівельних цін є велика кількість пропозицій на ринку—аграрії активно збувають соняшник через потребу
в оборотних коштах на посівну кампанію. Ринок соняшникового
шроту поки лишається стабільним, але зважаючи на тенденції
ринку рослинних олій, в подальшому варто очікувати зростання
цін в даному сегменті.
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Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Соняшникова олія

21 700—22 000
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Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
Насіння соняшника

10 400—11 300
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11 500—12 000
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