Зовнішній ринок
Новини із-за кордону
Виробництво цукру
Росія

виробництво цукру в СНД
може скоротитися майже
на 440 тисяч тонн
У 2017 році загальне виробництво
цукру в країнах СНД збільшилася на 538
тис. тонн до 9628 тис. тонн, при цьому
обсяг споживання цукру в регіоні він
оцінює в 9,3 млн. тонн. Про це розповів
виконавчий директор Євразійської
цукрової асоціації Андрій Бодін на
VII спільній московській конференції
Міжнародної організації по цукру і
Євразійської цукрової асоціації «Ринок
цукру країн СНД 2018».
Спочатку прогнози були помітно
нижче, акцентував Бодін. «Але ми
недооцінили аграріїв, які порахували,
що потрібно посіяти цукрових буряків
якомога більше, плюс величезний
вплив справила погода, - зазначив він.
- Ми очікували холодну весну, але її не
сталося, і результати по зростанню маси
агрокультури виявилися набагато вище,
ніж ми прогнозували». Таким чином,
посіви зросли на 7%, а урожайність і
вихід цукру з гектара - на 4%. Все це
призвело до збільшення виробництва
бурякового цукру на всьому просторі
СНД. А за останні п’ять років випуск
цукру - і бурякового, і з сирцю виріс на 3,1 млн. тонн. «Завдяки
тим інвестиціям, які були зроблені
в галузь за останні роки, можна
констатувати, що країни СНД, які
виробляють цукор, можуть забезпечити
себе цукром повністю і навіть мають
стабільний надлишок, який потрібно
Джерело: rossahar.ru, sugar.ru експортувати», - повідомив Бодін.

в Росії розпочався посів
цукрових буряків
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березня
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року
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Краснодарському краї (Успенський
район) розпочали посів цукрових
буряків, що за термінами відповідає
рівню 2016 року. У 2017 році посів
буряків почався на тиждень раніше.
Як повідомляє Мінсільгосп РФ,
станом на 2 квітня 2018 року в
Краснодарському краї всього посіяно
2,1 тис. га (у 2017 р. - 22,5 тис. га).
За даними агрономічних служб
цукрових заводів запаси вологи в
ґрунті відповідають рівню минулого
року.
Краснодарський край - один
з найбільших в РФ регіонів з
вирощування
цукрових
буряків,
щорічно край дає близько 25%
загального
виробництва
буряків
в країні. У 2017 році урожай
цукрових буряків у Краснодарському
краї склав 9,9 млн. тонн. Обсяг
цукру, виробленого кубанськими
цукровими заводами, з урахуванням
сировини Ростовської області і
Ставропольського
краю,
склав
рекордні 1,5 млн. тонн.
Агровідомство Краснодарського
краю повідомило, що в цьому році
регіон має намір зайняти цукровими
буряками 203 тис. га, що на 3,1 тис. га
більше, ніж у 2017-му.
У Центральному федеральному
окрузі посів цукрових буряків у 20162017 рр. починався 2-3 квітня.
•
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Рівень забезпеченості ємностями для зберігання цукру
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Джерело: «Союзросссахар»
Як
зазначив
експерт,
СНД
відрізняється від Євросоюзу, де
фінансова система допомагає аграріям
безболісно проходити перепади у
виробництві цукру. У тому числі тому, що
є де його зберігати. Вивозити надлишки
одномоментно неможливо, тому питання
збереження як і раніше дуже важливий
фактор. Інфраструктурна складова досі
залишається в тіні. З країн СНД, які
виробляють цукор, тільки Білорусія і

Молдова забезпечені потужностями зі
зберігання цукру на 100%, а, наприклад,
Росія - лише на 50%. До того ж
часто наявні ємності знаходяться в
неналежному стані. «Будівництво нових
потужностей зі зберігання - це новий
тренд розвитку галузі, - вважає Бодін.
- Тепер потрібно ставити питання,
щоб
підтримка
бурякоцукрового
комплексу здійснювалася в контексті не
дефіцитного, а профіцитного ринку».

Виробництво цукру в країнах СНД, тис. тонн
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Джерело: «Союзросссахар»
За прогнозом Євразійської цукрової асоціації, посіви цукрових буряків у 2018
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році скоротяться приблизно на 4%. Ціни,
які сформувалися на ринку в поточному
сезоні, будуть цьому сприяти. «У
аграріїв ще є шанс поміняти структуру
сівозміни цієї весни, спираючись на
зернові», - каже Бодін. Випуск цукру
теж зменшиться, за оцінками, на 438
тис. тонн до 9190 тис. тонн. В тому числі
Росія знизить виробництво до 6200
тис. тонн, Україна - до 2000 тис. тонн.
А, наприклад, Азербайджан, навпаки,
помітно наростить обсяги - з 50 тис.
тонн до 80 тис. тонн, прогнозує експерт.
Джерело: agroinvestor.ru

експорт цукру, який активізувався.
16,9% склала середня дигестія цукрових
буряків за оцінкою ІКАР на 1 лютого. У
минулому сезоні цей показник був на
рівні 16%.
Рекорди виробництва
За прогнозом «Союзроссахар»,
виробництво бурякового цукру в
сезоні-2017/18 очікується на рівні 6,46
млн. тонн. Крім того, не менше 100
тис. тонн буде вироблено з меляси і
сиропу, додає Іванов. «З меляси цукор
виробляють два заводи (Знаменський
завод «Русагро» і Ольховатський
«Продімексу»), з сиропу - як мінімум
один (Добринський цукровий завод
«Сюкден»)», - відзначає експерт.
Виробництво білого бурякового
цукру в Росії в січні-лютому 2018 року
склало 392 тис. тонн. У порівнянні
з 2017 роком відзначено зниження
обсягів виробництва на 12,2%. Про це
повідомили в прес-службі Росстату.

цукробурякова
галузь
втратила
маржу.
Рентабельність виробників і
переробників буряків прагне
до нуля
За даними Союзу цукровиробників
Росії станом на 26.03.2018р. працює 1 завод
з переробки цукрових буряків (у 2017 р.
заводи вже не працювали) Кірсановський
Загальна потужність цукрових
цукровий завод (Тамбовська область,
заводів, тис. тонн на добу
входить в ГК «АСБ»).
385
Від початку виробничого сезону
380
2017/18 рр. перероблено цукрових
370,4
буряків 46184,0 тис. тонн (на 0,1%
353,7
нижче рівня минулого року), вироблено
2,8
6 458,0 тис. тонн цукру (на 6,5% вище за
рівень минулого року).
Три рекордних роки поспіль у
2014
2015
2016
2017
2018*
*прогноз
Джерело: Мінсільгосп
виробництві бурякового цукру не
могли не позначитися на фінансових
Нові цінові орієнтири
результатах учасників цього ринку. У
Внутрішні ціни на цукор впали до
сезоні-2017/18 ціни в секторі впали на
35-40%. Врятувати ситуацію могло б історичних мінімумів, або більш ніж на
скорочення посівів цукрових буряків, 40%.
Прибутковість впала і у переробників
але аграрії і цукрові холдинги з цим не
агрокультури.
поспішають. Трохи підтримує ринок
Виручка
цукрового
сегмента
•
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Розвиток експорту
Експорт цукру, тис. тонн

«Русагро» скоротилася на 19% до 30,3
млрд. руб. через падіння ціни на цукор
на 23%, що було частково компенсовано
зростанням
обсягу
продажів
(+4%). «Обсяги високі, ціни низькі,
рентабельність рекордно маленька», підводить
підсумок
гендиректор
агрохолдингу Максим Басов.
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Посіви скоротяться незначно
Площі цукрових буряків, тис. га
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Джерело: Росстат, ІКАР

2017

2016

2014

2015

906

2013

*прогноз

*план

1200 1150
1110
925 1024

1146

2012

2011

1300

Внутрішні оптові ціни з початку
листопада по лютий збільшилися з 22,5
тис. руб./тонна до 27 тис. руб./тонна, хоча
роздрібна вартість цукру знижувалася
до січня, звертає увагу Євген Іванов.
Зростанню
сприяло
завершення
переробки буряків і продовження
активного експорту цукру в Узбекистан
(151 тис. тонн за листопад-січень). Якщо
високі темпи вивозу збережуться, то
це дозволить сподіватися на подальше
збільшення оптових цін до початку
наступного сільгоспроку, думає він.
«Однак, якщо до серпня надлишкові
запаси не зменшаться, то при хорошому
виробництві цукру (від 6 млн. тонн),
невисоких світових цінах і міцному
рублі, нас чекає глибокий провал
оптових цін на цукор і буряки з липнясерпня по листопад-січень, можливо
навіть і глибше ніж в сезонах 2016/17 і
2017/18», - прогнозує експерт.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

Джерело: Союзроссахар

Потрібно розглядати експорт не як
спосіб прибрати з ринку надлишки, а як
цілеспрямований бізнес-процес, під який
підводяться відповідні заходи фінансової
підтримки галузі, акцентує Бодін.
Для
розширення
експортних
можливостей галузі потрібно вирішити
ряд перманентних проблем. В першу
чергу це стосується якості товару,
упаковки, асортименту та, звичайно,
інфраструктурних можливостей. Всі
вони в тій чи іншій мірі є обмежуючими
факторами
вивезення.
Проблема
надвиробництва стала очевидна для
галузі ще в минулому сезоні. З тих
пір, мабуть, жоден завод не зробив
революції, наприклад, по кольоровості
цукру, зазначає Євген Іванов. «Якщо
в Євросоюзі навіть самий зубожілий
завод робить весь цукор ICUMSA 45,
а значна частина підприємств має
показник 22,5, то у нас більшість заводів
випускають зазвичай ICUMSA 80-104,
і лише лічені підприємства роблять
невеликі партії ICUMSA 45 по довгим
договорами з такими споживачами як
«Кока-Кола» і т. д.», - знає експерт. Для
багатьох споживачів кольоровість цукру
проблеми не становить, а для виробників
напоїв цей показник є критичним.
Більш чистий цукор забезпечує меншу
каламутність розчину.
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Експортувати
цукор
помітно
більшими
обсягами,
крім
інфраструктурних проблем, заважають і
складності з логістикою. Вивозити його
за кордон морем з регіонів на північ від
Воронежа невигідно, занадто високі
витрати. «Є надія, що на балтійських
портах
(можливо
на
Усть-Лузі)
відкриється експортне вікно, тоді туди
зможуть постачати свою продукцію

підприємства Брянської, Тульської,
Орловської,
Курської,
Липецької
областей, тих, що знаходяться ближче
до Балтики, - пояснює Іванов. - А звідти
ми зможемо виходити на ті ж ринки, що
і Україна - в Африку, країни Азії, але
тільки якщо попрацюємо над витратами
логістики між заводом і судном. Поки
вони у нас в два-три рази вищі».

Основні покупці російського цукру в 2017 році
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Джерело: Союзроссахар

Що в перспективі
Майже всі опитані учасники ринку
не планують скорочувати посіви
і коригувати плани з розвитку. Не
зменшить площі під агрокультурою
«Продімекс». Подальша модернізація
заводів компанії буде йти раніше
наміченими темпами. Справа в тому,
що процес модернізації виробництва
пов’язаний
з
проектуванням
та
виготовленням обладнання, а на це
потрібен час, іноді багато. «Тобто цей
процес інертний і мало залежить від
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

різких стрибків поточної ринкової
кон’юнктури», - пояснює топ-менеджер
компанії. На його думку, більш негативно
на інвестиційну активність впливає
невиконання державою своїх обіцянок
субсидування інвестиційних кредитів.
З 2015 року комісія Мінсільгоспу
Росії не відібрала жодного кредиту з
залучених заводами для модернізації
виробництва, і цукровикам доводиться
в повному обсязі сплачувати відсотки
по ним, що негативно позначається на
економіці підприємств, незадоволений
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Ериженський.
«Сюкден»
буде
дотримуватися запланованої стратегії.

Тому посіви залишаться стабільними.

Ціни впали у півтори рази
Середня вартість, тис. руб. за тонну без ПДВ
37
35,4

23,8

24,8
21,3

21

24,4

23,5
Цукор в опті
Цукрові буряки

1,63

1,6

1,4

1,5

1,9

3,1

2,9

1,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Джерело: agroinvestor.ru
Білорусь

виробництво цукру за 2 місяці
2018 року
Згідно аналізу даних Національного
статистичного комітету Республіки
Білорусь, в лютому 2018 року цукор не
вироблявся (в лютому 2017 року було
вироблено 19,6 тис. тонн). Виробництво
цукру за січень-лютий 2018 року зросло
у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року на 35,81% до 42 тис. тонн
(у 2017 році - 31 тис. тонн).
•

Джерело: sugar.ru

запаси цукру на промислових
підприємствах на 1 березня
2018 року
У Республіці Білорусь запаси
цукру на промислових підприємствах
•
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на 1 березня 2018 року склали 368,4
тис. тонн, що на 12,4% менше, ніж
було станом на 1 лютого 2018 року.
Про це повідомили в Національному
статистичному комітеті Республіки
Білорусь. Наявні запаси цукру в
17,5 рази більше середньомісячного
обсягу виробництва даного продукту.
Джерело: sugar.ru

Мінсільгосппрод встановив
закупівельні ціни на цукрові
буряки для держпотреб на
2018 рік
У Білорусі встановлено граничні
максимальні ціни на сільськогосподарську
продукцію
рослинництва
урожаю
2018 року, яка закуповується для
державних потреб. Відповідну постанову
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Міністерства сільського господарства
і продовольства №34 від 27 березня
опубліковано
на
Національному
правовому інтернет-порталі.
Згідно з документом, вартість 1 тонни
цукрових буряків (без ПДВ) встановлена
на рівні Br61,44/49,05 (кондиційна/
некондиційна – 798,72/637,65 грн.).
Постанова набирає чинності після її
офіційного опублікування.
Джерело: belta.by

Жабінковський
цукровий
завод
і
Скидельський
цукровий комбінат у 2017 році
закінчили рік зі збитками
ВАТ «Жабінковський цукровий
завод» у 2017 році зафіксувало 3 млн.
біл. рублів чистого збитку. У 2016
році підприємство показало 2,2 млн.
біл. рублів чистого прибутку. Така
інформація міститься в річному звіті
товариства, розміщеному на Єдиному
порталі фінансового ринку.
Виручка заводу в минулому році
скоротилася на 16% до 164 млн.
біл. рублів. Собівартість при цьому
залишилася на рівні 2016 року.
Підприємство
отримало
валовий
прибуток в розмірі 16,7 млн. біл. рублів
і прибуток від реалізації в 4,46 млн. біл.
рублів. Показники скоротилися на 64,5%
і 87,3% відповідно.
На бухгалтерському балансі станом
на 31 грудня 2017 року значилося
готової продукції і товарів на 94,4 млн.
біл. рублів (1222,0 млн. грн.), що на 45%
більше, ніж за рік до цього.
Також можна відзначити зростання в
1,5 рази довгострокових зобов’язань за
кредитами і позиками до 66,37 млн. біл.
рублів (862,81млн. грн.).
Разом з тим у звіт підприємства
•
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включений результат від переоцінки
довгострокових
активів,
що
не
включається в чистий прибуток, в
розмірі 11,25 млн. рублів (146,25
млн. грн.). В результаті завод показав
сукупний прибуток в 7,75 млн. біл.
рублів (100,75 млн. грн.).
ВАТ «Скидельський цукровий
комбінат» також завершило минулий рік
зі збитками. Така інформація випливає
зі звіту товариства, опублікованого на
Єдиному порталі фінансового ринку.
Чистий збиток комбінату склав у
2017 року 18,55 млн. біл. рублів проти
чистого прибутку в 156 тис. біл. рублів
у 2016-му.
Збиток зафіксований на фоні
зниження виручки від реалізації. Вона
зменшилася на 10,4% до 178,6 млн. біл.
рублів. Підприємством було отримано
прибуток від реалізації в розмірі 19
млн. біл. рублів, проте всю її «з’їли»
відсотки по кредитах, а також збитки від
курсових різниць.
Зобов’язання
комбінату
за
довгостроковими кредитами і позиками
на 31 грудня 2017 року зросли на 41,4%
до 126,58 млн. біл. рублів у порівнянні з
закінченням минулого року.
Ще
два
підприємства
ВАТ
«Городейський цукровий комбінат»
і ВАТ «Слуцький цукрорафінадний
комбінат» поки не публікували свої
річні звіти.
Падіння виручки заводів можна
пов’язати зі зниженням цін на цукор
на основному експортному ринку, в
Росії, обумовленим перевиробництвом
солодкого продукту в рамках не тільки
РФ, але і ЄАЕС і СНД.
У січні Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі вже
пішло на безпрецедентні заходи,
встановивши мінімальну ціну на цукор
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в країні. Раніше МАРТ в основному
встановлював максимально допустимі
ціни і обмежував торговельні надбавки.
У
випадку
з
вітчизняними
виробниками ситуація ускладнюється
ще й різницею у вартості енергоносіїв,
умов закупівлі сировини у порівнянні з
російськими конкурентами.
На фоні цукрової кризи в рамках
СНД президент Білорусі хоче просунути
білоруський солодкий продукт в
Китай. Про це він заявив в лютому
під час відвідин ВАТ «Слуцький
цукрорафінадний комбінат».
(1 біл. рубль = 13 грн.)
Джерело: belmarket.by
Казахстан

виробництво цукру і патоки в
січні - лютому 2018 року
Згідно аналізу даних Статкому
Казахстану, виробництво цукру і патоки
в лютому 2018 року зросло за місяць на
0,76% і склало 42173,0 тонн (минулого
місяця - 41854,0 тонн, в лютому 2017
року - 5788,0 тонн, в лютому 2016 року
-21766,0 тонн). Всього в січні-лютому
2018 року вироблено 84027 тонн цукру
і патоки (в січні-лютому 2017 року 44423 тонн).
•

Джерело: sugar.ru

цукровий завод, куди держава
вклала 2 млрд. тенге,
закрився на ремонт
В Алматинській області Казахстану
закрився
на
ремонт
Аксуський
цукровий завод, не пропрацювавши
після помпезного відкриття і року. Його
запустили після десятирічного простою
в листопаді 2017 року, витративши
на реконструкцію 2 мільярди тенге з
•

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

обласного бюджету.
Підприємство пропрацювало трохи
більше місяця, а в переддень Нового
року несподівано закрилося. Скільки
тут встигли переробити сировини,
через що простій і скільки збитків
зазнали власники підприємства, тут
намагаються не озвучувати.
«Чому вас зацікавили наші буряки?
Ми з усіма фермерами розрахувалися,
а те, що сировина залишилася, це наші
проблеми. Нікого це не стосується.
Зрештою це наші фінансові втрати», сказав
журналістам
генеральний
директор Аксуському цукрового заводу
Мурат Толегенов.
За словами Толегенова, буряки
селяни стали відвантажувати їм в
кінці жовтня 2017 року, а під час
листопадових
заморозків
вони
замерзли і стали непридатними
для
використання.
Адміністрація
заводу прийняла рішення роздавати
безкоштовно підморожені коренеплоди
на корм худобі, щоб позбутися від
загнилої цукросировини на території
підприємства.
За офіційними звітами, минулої
осені буряківники регіону виростили
340 тисяч тонн солодкого коренеплоду.
З бюджету країни у вигляді державної
підтримки їм виділили 3 мільярди
тенге. За кожну тонну вирощеного
урожаю фермери отримали по 9000
тенге (612,0 грн.) субсидій, 8000 (544,0
грн.) Їм заплатили переробники.
Скільки тонн буряків пішло на
корм худобі, місцева влада поки не
рахувала. В управлінні сільського
господарства регіону і зовсім не в курсі,
що коренеплоди почали згодовувати
худобі.
«У нас немає такої інформації, що
буряком годують худобу. Підприємство
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приватне, у них і питайте», - зауважив
заступник
керівника
управління
сільського господарства Алматинської
області Каюмчан Омаров.
В
Алматинській
області
буряківництвом займаються близько
500 селянських господарств. Минулої
осені багато з них здали на Аксуський
цукровий завод в цілому 67 тисяч тонн
коренеплодів. Скільки з них виробили
цукру, чиновники не знають, а на заводі
цю інформацію вважають комерційною
таємницею.
У березні 2017 року акимат
Алматинської області і консорціум
«Енергоміст» підписали меморандум
про взаємну співпрацю з питань
відновлення і запуску Аксуському
цукрового заводу. Планувалося, що в
проект вкладуть 8 млрд. тенге (544,0
млн. грн), з яких 2 млрд. тенге (136 млн.
грн.) - це кошти місцевого бюджету, які
спрямовуються через СПК «Жетису».
(1 тенге = 0,068 грн.)
Джерело: informburo.kz
Киргизія

виробництво цукру за лютий
2018 року
Згідно аналізу даних Національного
статистичного комітету Киргизької
Республіки, в лютому 2018 року
виробництво цукру в країні склало
2862,1 тонн, що на 69,4% менше, ніж в
лютому 2017 року (9350,7 тонн).
•

забезпечений цукром на 70%, у зв’язку
з чим ціни відносно невисокі. Про це
повідомила головний спеціаліст відділу
торгівлі підприємництва та інвестицій
міжрегіонального
управління
Міністерства
економіки
Заміра
Осмонова.
Як раніше відомство інформувало,
підвищення роздрібних цін на цукор
в період з 9 лютого по 18 березня 2018
року зафіксовано на 2,39%.
«Якщо раніше ціна за кілограм цукру
складала 40-42 сома (8,4-8,82 грн./кг), то
зараз помічається, що ціна піднялася до
45 сомів (9,45 грн./кг)», - сказала вона.
За її інформацією, в країні
працювали заводи з виробництва цукру
ВАТ «Каїнди-Кант» і ВАТ «Кошой», і
це послужило забезпеченням цукром
населення на великих відсотках.
За її словами, у попередні роки країна
забезпечувалася цукром тільки на 15%.
«Раніше кілограм цукру становив 5055 сомів (10,50 – 11,55 грн./кг), а зараз
середня ціна складає 40-45 сомів (8,4 9,45 грн./кг)», - додала вона.
У поточному 2018 року посівна
площа цукрових буряків в Киргизії буде
збільшена на 0,5 тис. га у порівнянні
з минулим роком. Про це повідомила
прес-служба Міністерства сільського
господарства, харчової промисловості
та меліорації КР.
(1 сом = 0,21 грн.)

Джерело: sugar.ru

Джерело: tazabek.kg, sugar.ru
Молдова

відносно
невисокі
ціни
• «Moldova Zahăr» вийшла з
на
цукор
пояснюються
союзу виробників цукру
забезпеченістю ринку на 70%
Компанія Moldova Zahăr припиняє
у 2017 році, - Мінекономіки
своє членство в Союзі виробників цукру
У 2017 році Киргизстан був Республіки Молдова.
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З інформації прес-релізу компанії
її адміністративна рада порахувала,
що «подальше перебування в складі
Союзу не тільки не сприяє компанії,
але і суперечить інтересам польського
інвестора».
У документі говориться, що в
даних умовах, рішення про вихід з
Союзу вписується в життєво важливу
необхідність захисту інвестицій в РМ і
є частиною плану антикризових заходів,
узгоджених з єдиним засновником
Moldova Zahăr - урядом Польщі», підкреслюється в заяві адміністративної
ради компанії.
Джерело: vedomosti.md
Грузія

працівники Agara-Sugar в
Грузії зажадали відновлення
виробництва
500
працівників
підприємства
вимагають відновити виробництво на
підприємстві, зупиненого в листопаді
2017 року, а також зустрічі з прем’єрміністром
Грузії,
повідомили
в
Об’єднанні незалежних профспілок
Грузії.
За даними Об’єднання профспілок,
юридично підприємство не закрито,
і люди як і раніше рахуються
співробітниками заводу, однак не
можуть працювати і отримувати
•

заробітну плату, оскільки виробництво
повністю зупинене.
Керівництво компанії Agara пояснює
зупинку виробництва тим, що «в
Грузію завозиться дешевий імпортний
цукор за демпінговою ціною». За
словами
директора
підприємства
Алхана Алізаде, єдине рішення для
відновлення виробництва - це введення
антидемпінгового закону, який підвищив
би ціни на імпортний цукор.
«Ми неодноразово писали уряду про
демпінгові ціни. Ми сподівалися вжити
заходів, але ми нічого не могли зробити.
Різниця між цінами на сировину і білий
цукор настільки мала, що виробництво
втратило сенс. Тому причиною є довільні
ціни, які встановлюються імпортерами»,
- цитує Алхана Алізаде.
Влада Грузії раніше заявляла, що
працює над питанням антидемпінгового
законодавства. Засідання уряду з цього
приводу пройшло через місяць після
зупинки підприємства, 21 грудня 2017
року.
Однак, жодних заходів щодо
антидемпінгового законодавства так і не
було прийнято, заявив голова первинної
профспілки Георгій Діасамідзе.
В даний час ціна цукру в Грузії
становить в середньому два ларі за
кілограм (приблизно 0,82 долара).
Джерело: kavkaz-uzel.eu

Імпорт - експорт цукру-сирцю, білого цукру, меляси та жому
бурякового
Росія

експорт та імпорт білого
цукру, меляси і бурякового
жому за січень 2018 року
(ФМС)
Експорт та імпорт білого цукру.
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Згідно аналізу даних ФМС, в січні 2018
року Росія імпортувала 25,8 тис. тонн
білого цукру (у 2017 році - 21,2 тис.
тонн, у 2016 році - 32,6 тис. тонн). За
січень 2018 року, основними країнами
з експорту в РФ виступили Білорусь
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(89,26%) і Польща (7,68%).
У січні 2018 року Росія експортувала
95,2 тис. тонн білого цукру (у 2017 році 23,7 тис. тонн, у 2016 році - 0,4 тис. тонн).
За січень 2018 року, основною
країною по імпорту з РФ виступив
Узбекистан.
Експорт та імпорт меляси. У січні
2018 року Росія експортувала 70,3 тис.
тонн меляси (у 2017 році - 36,5 тис. тонн, у
2016 році - 31,8 тис. тонн).
За січень 2018 року, основними
країнами по імпорту з РФ виступили
Туреччина (59,72%) і Італія (17,77%).
Експорт
та
імпорт
жому
бурякового. У січні 2018 року Росія
експортувала 166,4 тис. тонн жому
бурякового (у 2017 році - 92,0 тис. тонн,
у 2016 році - 67,1 тис. тонн). За січень
2018 року, основними країнами по
імпорту з РФ виступили Латвія (30,59%)
і Нідерланди (27,22%).

Бразилії в країни СНД, Грузії і
Прибалтики номіновано у 2018 році 3
пароплава сумарним тоннажем 99500
тонн, з яких розвантажено 1 пароплав
тоннажем 33500 тонн.
Джерело: sugar.ru

вартісний обсяг імпорту
цукру в РФ з країн далекого
зарубіжжя за лютий 2018
року
За оперативними даними ФМС,
імпорт цукру з країн далекого зарубіжжя
в лютому 2018 року склав 21,6 млн.
доларів США. При цьому вартісний
обсяг ввезення цукру в лютому в річному
розрахунку (до лютого 2017 р.) зріс на
33,2%. У лютому 2017 року імпорт цукру
з країн далекого зарубіжжя становив
16,2 млн. доларів США, а в минулому
місяці (січні 2018 р.) дорівнював 15,3
Джерело: sugar.ru млн. доларів США.

мито на імпорт цукру-сирцю
в Митний союз у квітні 2018
року
Мито на імпорт цукру-сирцю
в Митний союз у квітні 2018
року
залишилося
$240/тонна.
Середньомісячна ціна на цукор-сирець
на біржі ‘The ICE’ у березні 2018 року
склала
$282,82/тонна,
відповідно
у травні 2018 року імпортне мито
підвищиться до $250/тонна.

•

Джерело: sugar.ru

•

Білорусь

експорт та імпорт за січень
2018 року
Згідно аналізу даних ФМС Білорусі
за січень 2018 року, експорт білого
цукру (ТН ЗЕД 170199) склав 33941,0
тонн (115,10% до аналогічного періоду
2017 року), основний обсяг цукру був
поставлений в Росію (23,8 тис. тонн),
Казахстан (3,9 тис. тонн) і Україну (3,5
Джерело: sugar.ru тис. тонн). Імпорт білого цукру склав 4621,0 тонн (208,70% до аналогічного
• експорт бразильського цукру періоду 2017 року), з яких .4 тис. тонн
в Росію і СНД на 27 березня поставила Росія. Експорт меляси (ТН
ЗЕД 1703) склав 15876,0 тонн, імпорт 2018 року
3133,0 тонн.
За даними агентства Williams, на
27 березня 2018 року через порти
Джерело: sugar.ru
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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Казахстан

імпорт цукру за січень 2018
року
Згідно аналізу даних ЄАЕС по
Казахстану, за січень 2018 року, імпорт
цукру (ТН ЗЕД 1701) склав 37,40 тис.
тонн (129,2% до аналогічного періоду
2017 року). У 2017 році було імпортовано
28,90 тис. тонн. Імпорт меляси (ТН ЗЕД
1703) склав 1,13 тис. тонн на суму $52,0
тис. (147% до аналогічного періоду 2017
року). У 2017 році було імпортовано
765,6 тонн.
•

межі ЄАЕС білий цукор практично весь
в Узбекистан.
Джерело: sugar.ru

Вірменія

імпорт цукру за лютий 2018
року
У лютому 2018 року Вірменія
імпортувала 3164 тонн цукру і цукрусирцю (код ТН ЗЕД 1701) на суму
$1611,64 тис., 76 тонн інших цукрів
(код ТН ЗЕД 1702) на суму $51,31 тис.
І 19,6 тонн меляси на суму $3,89 тис.,
Джерело: sugar.ru
про це повідомили в Національній
статистичній службі Вірменії.
• експорт та імпорт за січень Джерело: sugar.ru
лютий 2018 року, з країнами,
що не входять в МС
Згідно з аналізом даних ФМС
Грузія
Казахстану, за 2 місяці (січень - лютий)
• експорт та імпорт цукру в
2018 року з країнами, які не входять в
січні 2018 року
зону МС, імпорт цукру-сирцю (ТН ЗЕД
Як повідомили в Національному
170114) склав 62,22 тис. тонн (Бразилія статистичному комітеті Грузії, в січні
і Куба). Імпорт білого цукру (ТН ЗЕД 2018 року імпорт цукру (ТН ЗЕД 1701)
170199) склав 4,29 тис. тонн, експорт - був проведений на суму $5,4 млн.
31,97 тис. тонн. Імпортувався цукор ($741,2 тис. у 2017 році). Експорт цукру
в основному з Нідерландів, невеликі в січні 2017 і 2018 років не проводився.
обсяги надходили з Польщі та Чеської
Джерело: sugar.ru
республіки. Експортував Казахстан за
•

Нью-йоркська біржа планує використовувати блокчейн
технології при торгівлі цукровими ф’ючерсами.

Фундаментальним
недоліком
будь-якої криптовалюти є відсутність
активу, що забезпечує ліквідність
цього
інструменту.
Нью-йоркська
біржа коммодітіс планує вирішити
цю проблему ввівши в обіг новий
вид криптовалюти на так звану soft
commodities, повідомляє CriptoJournal.
Експеримент планується почати з
цукрового контракту. Передбачається,
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

що в майбутньому sugarcoin замінить
цукрові контракти № 11 і № 5. Новий
інструмент отримує всі позитивні якості
криптовалют: анонімність, миттєву
передачу від продавця покупцеві,
дроблення на будь-яку кількість одиниць,
обмежену емісію та ін. .. і при цьому,
на відміну від традиційних цукрових
контрактів, не залежить від урожаю
або погодних умов. За інформацією
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CriptoJournal на заводах вже розміщені генерації «цукрової» криптовалюти.
замовлення на майнінгові ферми для

Джерело: sugar.ru

Волога, холодна погода перешкоджає посіву цукрових
буряків у Європі

Дощі
і
низькі
температури
затримують, посів цукрових буряків
у Європейському Союзі, що може
позначитися на виробництві в поточному
сезоні, повідомляє «Рейтер».
Виробництво цукрових буряків в ЄС
зросло в минулому році після того, як
фермери збільшили посівні площі перед
скасуванням системи квот, а сприятливі
погодні умови дозволили підвищити
урожайність буряків.
За первинними прогнозами, посівні
площі в ЄС оцінювалися на рівні
минулого року, так як багато фермерів
слідують зобов’язаннями за попередніми
контрактами з виробниками цукру.
«Ми ризикуємо знизити урожайність.
Початок посівної кампанії у Франції
в поточному році відбувається раніше
торішніх термінів, тому поточні затримки
більш значні, але аналогічна ситуація і
в інших країнах ЄС», - сказав Francois
Thaury консультант французької компанії
Agritel.
Представник групи CGB повідомив,
що у Франції менше 7% від очікуваних
площ було посіяно 28 березня поточного
року, тоді як в попередні роки приблизно
половина посівних площ були засіяні
до 23 березня. За їхнім очікуванням вже
зараз фермери втратили до 1,5 млн. тонн
цукрових буряків.
Tereos, найбільший у Франції
виробник цукру, сказав, що його члени
кооперативу не змогли посіяти практично
нічого станом на поточну дату, проти
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

половини площ ніж рік тому. Головна
причина - дуже волога зима у Франції
залишила багато полів підтопленими.
У
Німеччині
посів
почався,
незважаючи на затримку після недавніх
холодів і дощів, які постійно йдуть.
«На даний момент затримка не є
серйозною, але поля все ще перезволожені,
особливо у Північній Німеччині», - сказав
один німецький аналітик.
Німецькі фермери збільшили посіви
в минулому році на 22% до 407 тисяч
гектарів.
У Польщі несприятлива погода також
затримала початок посівної на один-два
тижні, заявив Рафал Страхота, директор
польської асоціації виробників цукрових
буряків KZPB.
«Температурний режим не сприяє
початку
посіву
буряків.
Однак
перший посів уже відбувся в окремих
господарствах», - сказав Страхота.
У 2018 році площа буряків у Польщі
може бути трохи більше ніж 231 тисяча
гектарів, засіяних у 2017 році.
Аналогічна ситуація спостерігається і
у Великобританії.
«Старт посівної в цьому сезоні був
уповільнений недавніми дощами і в даний
час відставання від термінів минулого
сезону становить приблизно два тижні.
Проте, ми все ще чекаємо подальшого
прогресу найближчим часом», - сказав
Колм МакКей, Директор по сільському
господарству в British Sugar.
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Бразильські цукрові заводи почали вирощування ГМ тростини

За словами дослідницької фірми, яка
не входять в проект, бразильські цукрові
заводи, бажаючі вирощувати першу
у світі генетично модифіковану (ГМ)
цукрову тростину, заклали початкову
площу в 400 га.
Розроблений Centro de Tecnologia
Canavieira (CTC) з генами Bt (Bacillus
thuringiensis), які роблять її стійкою до
тростинного бурильника (cane borer),
ГМ тростину використовують близько
100 заводів, повідомив виконавчий
директор компанії Gustavo Leite.
Тростинний бурильник є широко
поширеною комахою. За оцінками, через
шкідника втрати виробників становлять
5 млрд. реалів (1,5 млрд. доларів) на рік.
Розробка нових сортів цукрової
тростини розглядається експертами
як ключ до поліпшення урожайності
сільськогосподарських
культур,
зниження
витрат
виробництва
і
збільшення прибутку в промисловості,
яка бореться з низькими світовими
цінами на цукор.
Але
багато
захисників
навколишнього середовища виступають
проти поширення різновидів рослин
ГМ, які вбивають комах, заявивши, що
вони можуть викликати дисбаланс в
районах, де вони культивуються.
У минулому році Бразилія схвалила
комерційне використання ГМ цукрової
тростини.

Лейт, колишній виконавчий директор
Monsanto, сказав, що метою компанії є
швидке збільшення посадки нового сорту
в найближчі три роки, орієнтуючись на
1,5 млн. га.
Він також сказав, що у CTC є нові ГМ
продукти.
«Ми збираємося створити портфель
різновидів з цією характеристикою
опору бурильнику. Наша ідея - домогтися
схвалення одного або двох нових сортів в
цьому році», - сказав він.
Заснований
у
1969
році
і
підтримуваний приватними і державними
установами, CTC є найбільшим у світі
центром досліджень цукрової тростини.
Серед основних акціонерів BNDESPar
- інвестиційний відділ банку розвитку
Бразилії - Copersucar, найбільшого в
світі виробника цукру, і Raízen, спільне
підприємство Cosan SA Indústria e
Comércio і Royal Dutch Shell Plc.
Раніше CTC заявляв, що розглядає
можливість проведення IPO в якості
способу залучення коштів для своїх
досліджень, і Лейт сказав, що це може
статися приблизно у 2021 році.
Серед
інших
різновидів,
які
розробляється компанією, - це ГМ
тростина, стійка до іншої комахи, яка
впливає на плантації, відома локально як
«bicudo», і та, яка буде стійка до гліфосату
бур’янів.
Джерело: sugar.ru

У Єгипті виробництво рафінованого цукру збільшиться на 5%

У 2018/19 МР в Єгипті виробництво
рафінованого цукру складе 2,4 млн.
тонн, що на 5% більше в річному
розрахунку. Про це повідомляє Reuters.
За прогнозами ФАС Каїру, у 2018/19
МР виробництво цукру збільшиться
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

приблизно на 5% або 115 тис. тонн,
досягнувши 2,44 млн. тонн, порівняно
з попереднім прогнозом у 2,32 млн.
тонн. Із цього прогнозованого обсягу
1,34 млн. тонн складе буряковий цукор,
а 1,1 млн. тонн буде отримано з цукрової
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тростини.
Зростання
виробництва
пов’язане з підвищенням закупівельних
цін урядом.
ФАС Каїру також прогнозує, що у
2018/19 МР загальне споживання цукру
збільшиться на 1,6% або 50 тис. тонн
та досягне 3,1 млн. тонн у результаті
збільшення населення. За прогнозами,
у 2018/19 МР в Єгипті імпорт цукрусирцю складе 800 тис. тонн, проти 960
тис. тонн в минулому сезоні.
За останні десять років Єгипет
значно розширив свій експорт меляси та
гранульованого бурякового жому. Якщо
10 років тому країна відвантажувала
лише 100 тис. тонн жому, то в останні
три сезони ця кількість зросла до 450500 тис. тонн.
Траєкторія зростання для меляси

була не такою крутою, так як цей
продукт більш поширений в єгипетській
цукровій
промисловості.
Однак,
відбулося значне збільшення: з 240 тис.
тонн десять років тому до рекордних
455 тис. тонн у сезоні 2014/15 МР, а у
2016/17 МР цей обсяг зменшився до 385
тис. тонн.
Із ростом експортних можливостей
країні довелося шукати нові ринки, щоб
максимізувати потік доходів від цих
побічних продуктів.
У сезоні 2017/18 МР єгипетська
цукрова промисловість може виробити,
за оцінками, 375-400 тис. тонн
тростинної і близько 500 тис. тонн
бурякової меляси.
Джерело: ukrsugar.com

Індонезії потрібно імпортувати 1,1 млн. тонн цукру-сирцю

Індонезії, можливо, буде потрібно
імпортувати 1,1 млн. тонн цукру-сирцю
для задоволення внутрішнього попиту
у 2018 році, щоб уникнути дефіциту,
повідомив
Мусдаліфах
Махмуд,
представник Міністерства економіки.
У 2018 році виробництво білого
цукру в Індонезії оцінюється в 2,2 млн.
тонн, тоді як споживання очікується на
рівні 2,9 млн. тонн.

«В Індонезії - дефіцит», - повідомив
Мусдаліфах Махмуд, посилаючись на
прогнози балансу попиту та пропозиції
на цукор.
Очікується, що у 2018 році Індонезія
імпортує 3,6 млн. тонн цукру-сирцю для
промислового використання, заявило
Міністерство торгівлі в січні.
Джерело: ukrsugar.com

В Австралії у наступному сезоні виросте виробництво цукру

У наступному сезоні виробництво
цукру в Австралії зросте з 4,7 млн. до
4,8 млн. тонн, прогнозує австралійське
бюро
сільського
господарства,
економіки ресурсів та сільських наук
(ABARES). У минулому сезоні урожай
тростини був пошкоджений потужним
циклоном у березні 2017 року.
У ABARES заявили, що зростання
виробництва
відбудеться
завдяки
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

погодному явищу «Ла-Нінья», яке
збільшить
кількість
опадів
над
східним узбережжям континенту де
сконцентрована цукрова промисловість
Австралії. За даними Австралійського
метеобюро, це забезпечить таку
необхідну воду для регіону, який
у минулому сезоні отримав тільки
половину від звичайних обсягів вологи.
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Зовнішній ринок
Іран досяг 84%-ї самодостатності у виробництві цукру

У поточному році в Ірані було
вироблено 8,1 млн. тонн цукрових
буряків, з яких вироблено 1,95 млн.
тонн цукру, повідомив відповідальний
співробітник
з
міністерства
сільськогосподарського розвитку Ірану.
«У цьому році ми досягли
84-відсоткової
самодостатності
у
виробництві цукру. З запуском нових
цукрових заводів протягом наступних
двох-трьох років ми станемо повністю
самостійними в цьому відношенні»,
- заявив Аліреза Яздані, повідомляє
інформаційне агентство Mehr News.
У минулому календарному році
(березень 2016-березень 2017) в Ірані
було вироблено 1,65 млн. тонн цукру,
що було безпрецедентним рекордом
за останні 120 років. Той показник
задовольняв 75% внутрішнього попиту.

Споживання
цукру
на
душу
населення в Ірані становить 33 кг на
рік, що в шість разів більше, ніж в
середньому по світу. Іранці споживають
від 2,2 до 2,4 млн. тонн цукру на рік.
Імпорт в минулому році склав більше
550 тис. тонн.
Іранське державне закупівельне
агентство «Урядова торгова корпорація
Ірану»
(GTC)
випустило
новий
міжнародний тендер на купівлю 60 тис.
тонн цукру-сирцю, заявили європейські
трейдери. Про це повідомляє Reuters.
Тендер закривається 17 квітня
поточного року. Поставки планується
реалізувати у червні місяці. GTC
залишає за собою право придбати цукру
на 10% більше або менше від вказаних
обсягів тендеру.
Джерело: ukrsugar.com, iran.ru

Індія готується експортувати цукор

У Чехії рекордно подешевшав цукор.
Вартість одного кілограма цукру за рік
зменшилася майже на 30%, але на ціні
кондитерських виробів це не відіб’ється.
Індія, найбільший в світі споживач
цукру, прибрала експортний податок, а
потім зобов’яже заводи експортувати від
2 до 3 млн. тонн цукру, щоб скоротити
внутрішні запаси.
Країна, ймовірно, виробить рекордні
29,5 млн. тонн цукру в сезоні 2017/18
років (закінчиться 30 вересня), що на
45% більше, ніж в попередньому році.
Це призвело до зниження місцевих цін
SUG-ARMKHP-NCX більш ніж на 15%
за останні шість місяців.
При рівні споживання в 25 млн. тонн,
обсяг надлишків становить понад 4 млн.
тонн. За останніми даними Індійської
Асоціації цукрових заводів, на початок
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

2018 року запаси цукру в країні склали
7 млн. тонн. В результаті Індія є другим
за величиною виробником цукру в світі
після Бразилії. Завдяки багаторічному
перевиробництву Індія має суттєві
перехідні запаси цукру і є його неттоекспортером.
У зв’язку зі зниженням внутрішніх
цін, захистом внутрішнього ринку від
поставок імпортного цукру, а також з
метою скорочення профіциту, Уряд Індії
в лютому 2018 року ввів імпортне мито
на цукор у розмірі 100%, а 20 березня
2018 року скасував експортне 20%-е
мито на білий цукор.
Акції цукрових компаній, таких як
Balrampur Chini Mills Ltd, Dalmia Bharat
Sugar and Industries Ltd і Shree Renuka
Sugars Ltd виросли на цілих 5% 20
березня вдень після оголошення.
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Відмова від податку допомагає
поліпшити настрої на місцевому ринку,
але більш низькі глобальні ціни можуть
утруднити продажу Індії на світовому
ринку.
Пакистан, який вирішив надати
субсидії на експорт цукру, продає
підсолоджувач за ціною 340 дол. США
за тонну, і Індії буде важко знайти свою
ціну.
Поточна внутрішня ціна Індії на
цукор становить 460 доларів за тонну
(ФОБ).
В кінці січня Пакистан збільшив
кількість цукру, який має право на
експортні субсидії, до 2 млн. тонн з
500 тис. тонн для скорочення власних
надлишкових запасів.
Якщо світовий ринок як і раніше
буде непривабливим для індійських
експортерів, Нью-Делі міг би розглянути

можливість надання стимулів для
експорту цукровим заводам. Так, Індія
може накласти податок на місцеві
продажі цукру і використовувати цей
фонд для стимулювання експорту.
Індійським заводам також може бути
важко експортувати велику кількість
цукру в цьому сезоні, оскільки більшість
заводів вже випустили рафінований
білий цукор (дорожчий).
За
словами
представників
промисловості, на світовому ринку
потрібно більше цукру-сирцю, ніж
рафінованого, тому експорт з Індії може
бути досить обмеженим в цьому році.
Цукровий сезон в Індії триває з
жовтня по вересень, але переробка
тростини нарощується в грудні і
скорочується до березня і квітня.
Джерело: sugar.ru, rossahar.ru

Copersucar очікує зниження на 5 млн. тонн виробництва
цукру у південно-центральному регіоні Бразилії

Бразильський
Copersucar,
найбільший в світі виробник цукру,
очікує, що випуск підсолоджувача
впаде на 5 млн. тонн в новому сезоні в
південно-центральному регіоні Бразилії,
який почнеться у квітні, оскільки заводи
стануть виділяти більше тростини для
виробництва етанолу.
Компанія Copersucar, яка співпрацює
з Cargill Inc, найбільшим в світі
цукровим трейдером Alvean, заявила,
що заводи у південно-центральному
регіоні виділять тільки 41,5% тростини
на виробництво цукру в сезоні 2018/19
років у порівнянні з 46,5% у минулому
сезоні, оскільки вони переходять на
збільшення виробництва етанолу на 1,5
млрд. літрів.
Бразильські
заводи
віддають
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

перевагу виробництву етанолу, щоб
скористатися хорошими цінами і
великим місцевим попитом. Етанол має
більший ціновий розрив у порівнянні з
бензином в Бразилії.
Copersucar прогнозує виробництво
цукру у південно-центральному регіоні
в сезоні 2018/19 років на рівні 31 млн.
тонн, що на 5 млн. тонн менше, ніж у
попередньому сезоні, а виробництво
етанолу на рівні 27,5 млрд. літрів (+1, 5
млрд. літрів).
Компанія
очікує
зменшення
урожаю цукрової тростини в південноцентральному регіоні Бразилії до 585
млн. тонн (-10 млн. тонн), заявивши, що
недостатнє оновлення тростинних полів
призвело до того, що старі плантації
стали виробляти менше.
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Очікується, що продажі етанолу
допоможуть бразильським заводам на
фоні депресії світового ринку цукру.
Великий обсяг поставок цукру з ростом
виробництва в таких країнах, як Індія,

Таїланд і Європейський союз, знизили
світові ціни. За оцінками деяких
аналітиків етанол в Бразилії дає дохід
приблизно на 25% вище ніж цукор.
Джерело: sugar.ru

Бразилія: RAW і Alvean домінують в експорті цукру за 2017 рік

За даними компанії Williams,
RAW і Alvean, два підприємства, які
виробляють і експортують цукор, разом
експортували майже 40% з усього обсягу
експорту цукру з Бразилії у 2017 році.
Згідно з даними експорт цукру
з Бразилії склав 24,89 млн. тонн у
минулому році.
RAW, спільне підприємство Wilmar
International Ltd і групи Raízen, утворене
Cosan SA і Royal Dutch Shell Plc,
експортувало 21,1% або 5,26 млн. тонн
цукру.
Alvean, утворений Бразильською
компанією Copersucar і компанією
Cargill Inc, експортував 4,43 млн. тонн,

або 17,8% від загального обсягу.
Хуліо Борхес, партнер-засновник
JOB, консалтингової компанії по
етанолу і цукру, сказав, що концентрація
в цукровому бізнесі є глобальною
тенденцією.
Він додав, що, хоча концентрація на
стороні пропозиції сприяє глобальній
торгівлі товаром, але вона також робить
цукрові заводи «об’єктами олігополії
великих гравців».
Арнальдо Луїс Корріка з Archer
Consulting сказав, що концентрація
існує в галузі, але не створює перешкод
для нових учасників.
Джерело: sugar.ru

Іспанська компанія AB Sugar очікує скорочення виручки
від продажу цукру

Іспанська компанія по виробництву
цукру AB Sugar, яка входить до складу
найбільшої
британської
компанії
з переробки та продажу продуктів
харчування Associated British Foods plc.,
очікує скорочення прибутку від продажу
цукру і продуктів його переробки
через зниження цін на ринку ЄС. Про
це повідомила прес-служба компанії
Associated British Foods.
Очікується, що за підсумками 2017/18
МР виробництво цукру в ЄС значно
зросте у зв’язку зі збільшенням посівних
площ і високою урожайністю буряків,
що призведе до зниження внутрішніх
цін і зробить ЄС нетто-експортером
цукру і виробленого з нього етанолу. Як
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

результат, дані зміни негативно вплинуть
на британські та іспанські цукрові
підприємства Associated British Foods.
Тим не менш, компанія сподівається
на пом’якшення ситуації за рахунок
збільшення урожаю цукрових буряків у
Великобританії. Так, виробництво цукру
в сезоні-2017/18 склало 1,38 млн. тонн
проти 900 тис. тонн роком раніше.
Відзначається, що у 2018/19 МР
компанія вже планує близько 60%
контрактів на поставку цукру укласти з
трирічним терміном дії. Однак проміжні
результати роботи з початку 2018 року
компанія офіційно опублікує 17 квітня.
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