Фокус
Попит:
зростання світової ціни на соєві боби
зростання світових цін на рослинну олію
Пропозиція:
зниження рівня пропозиції насіння соняшника
активізація пропозиції соняшникової олії
Відвантаження в портах:
ріпак: 1,9 тис. тонн
соєві боби: 143,5 тис. тонн
соняшникова олія: 164,7 тис. тонн
Поле:
із засіяних 899,2 тис. га сходи озимого ріпаку отримано на 859,8 тис. га (95,6%).
Стан сходів:
 добрий та задовільний — 690,3 тис. га (80,3%);
 слабкий і зріджений — 168,1тис. га (19,5%).

ОЛІЙНІ

Ситуація на ринку
Світова ціна на соєві боби за підсумками тижня зросла на
фоні таких факторів:
 заява голови Управління з поновлюваних джерел енергії США про можливі зміни в національніи програмі
використання біопалива;
 дощі, які знову проишли у низці ключових регіонів виробництва в Аргентині.
Однак ринок має і ряд стримуючих факторів:
 перспектива рекордного врожаю сої в Бразилії, де оброблено вже маиже 70% від запланованих площ;
 розширення посівної площі сої в США у 2017-му до рекордних 88 млн акрів.
Експортний ринок України протягом тижня підтримувало не лише зростання світової ціни, а и активнии попит імпортерів на оліину українського походження. Варто зауважити,
за підсумками тижня лише з морських портів України було
06.03.17
експортовано 143,5 тис. тонн, що є максимальним обсягом з
початку сезону. Так, на базисі СРТ ціни попиту підвищилися
до 380–390 дол./т. Гривневі ціни в портах на умовах поставки СРТ-порт підвищувалися під впливом зростання валютСоя (СВОТ)
них цін і до кінця тижня досягали 12000–12500 грн/т.
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377,4
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Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція)
Відповідно до ринку сировини, спостерігається укріплення
цін у сегменті соєвої олії як на експортному ринку, так і на
745—755
+5
внутрішньому. За підсумками тижня ціни попиту на сиру соє- Соняшникова олія
ву олію варіювали у межах 730–740 дол./т на умовах FCA.
Щодо соєвого шроту, то на ринку фіксувалася стабільна ціно- Ріпак
ва ситуація. Ціни пропозиції озвучувалися часто в діапазоні
400—405
+5
11900–12300 грн/т EXW. Активність внутрішнього ринку Соя
лишається низькою, українські виробники в основному
працюють за експортними контрактами.
Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Для європеиському ринку соняшникової олії протягом звіт- Соняшникова олія
22 000—22 300
+100
ного періоду також був характернии підвищувальнии тренд.
На кінець тижня ціна досягла рівня 785 дол./т. На експорт- Ріпак
ному ринку України за тиждень ціни попиту підвищувалися і варіювали в межах 740–745 дол./т FOB (поставка в Соя
11 75—12 500
+100
квітні-червні). Ринок соняшникового шроту як експортнии,
так і внутрішніи лишалися стабільними.
Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т
На внутрішньому ринку насіння соняшнику відбулося пода- Насіння соняшника
льше зниження декларативних закупівельних цін, при тому
що підприємства, які мали потребу поповнити сировинну
базу, підвищували закупівельні ціни. Так, робочі ціни на на- Соя
сіння соняшника варіювали у межах 10700–11000 грн/т на
Ріпак
базисі СРТ-підприємство.
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