Зовнішній ринок
Новини із-за кордону
Середнє значення Індексу цін на цукор ФАО за квітень
2018 року

Як повідомили в Продовольчій і
Сільськогосподарській організації ООН
(FAO):
Середнє значення Індексу цін на цукор
ФАО у квітні склало 176,6 пункту, що на
8,9 пункту (4,8%) нижче у порівнянні з
березневим показником і на цілих 24%
нижче у порівнянні з рівнем квітня 2017
року. Триваюче з грудня минулого року
зниження котирувань на цукор в значній

мірі пояснюється наявністю на ринку
надлишкової пропозиції, особливо з
урахуванням рекордних показників в
Таїланді та Індії (другому найбільшому
виробнику цукру в світі). Крім того,
зниження курсу бразильського реала по
відношенню до долара США і заходи
державного стимулювання експорту
цукру, які, як очікується, можуть бути
прийняті Індією і Пакистаном, також
внесли вклад в зниження цін.
Індекс продовольчих цін на цукор
ФАО - це усереднений показник зміни
за місяць міжнародних цін.
Джерело: fao.org

Виробництво цукру
Росія

цукрові
буряки
знову
пересіяні. Рекомендовані рівні
перевищені в дев’яти регіонах
Посів
цукрових
буряків
в
Росії
перевищив
рекомендовані
Мінсільгоспом 1,095 млн. га і як
повідомляє Мінсільгосп РФ, станом на
31 травня 2018 року в цілому по країні
цукрові буряки (фабричні) посіяно
на площі 1131,3 тис. га або 103,3% до
прогнозу (у 2017 р. - 1,2 млн. га).
У всіх регіонах посів цукрових
буряків відстає від торішнього темпу
на один-три тижні, зазначає провідний
експерт
Інституту
кон’юнктури
аграрного ринку (ІКАР) Євген Іванов.
Однак
спрогнозувати
підсумкову
посівну площу в цьому році він не зміг.
«Зараз йде не тільки фактичний досів,
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а часто і остаточна звітність з регіонів,
які раніше видали неповні цифри», пояснює він. При цьому за даними ІКАР,
Липецька, Ульянівська і Саратовська
області мають намір помітно розширити
посіви.
Максимальне
зниження
очікується
в
Карачаєво-Черкесії
(67% від плану), а також Тульській і
Нижегородській областях (66% і 42%
відповідно до 21 травня).
Мінсільгосп запланував на цей рік
зниження посіву цукрових буряків
для збереження маржинальності. «Ми
бачимо в певній мірі перевиробництво,
яке вплинуло на ціну, яка впала
на порядок 40%, - заявляв в кінці
січня тодішній міністр сільського
господарства Олександр Ткачов. Для забезпечення стабільної цінової
кон’юнктури нам потрібно не більше
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1,1 млн. га цукрових буряків, і це багато
в чому збалансує ринок і зробить його
досить рентабельним і привабливим».
За підрахунками Мінсільгоспу, площі
під цукровими буряками в цьому році
повинні знизитися на 9%. У тому числі
в Центральному федеральному окрузі
площі передбачалося мали скоротити
на 64 тис. га до рівня 2017-го року,
у Південному - на 23 тис. га. У 2017
році, згідно Росстату, площа посіву
під цукровими буряками склала 1,199
млн. га, що на 70 тис. га або 6% більше
запланованих тоді Мінсільгоспом.
Як повідомляє «Союзроссахар»,
станом на середину травня посіви у
Південному, Північно-Кавказькому і
Центральному округах розвивалися
нормально.
Таким чином, перевиробництво
бурякового цукру ймовірно і в новому
маркетинговому році. За даними
«Союзроссахар», в сезоні-2017/18 у
Росії з буряків вироблено рекордні
6,46 млн. тонн цукру, що на 6% більше
показника 2016/17-го. З урахуванням
виробництва з меляси цей показник,
за оцінкою ІКАР, може перевищити
6,6 млн. тонн. При внутрішньому
споживанні в 5,7-5,8 млн. тонн і
обмеженому експорті перехідні запаси
на сезон-2018/19, згідно з прогнозом
Мінсільгоспу США, складуть 460 тис.
тонн. Перевиробництво у 2017/18 рр.
вже призвело до падіння цін на цукор як випливає з річного звіту «Русагро»,
до кінця 2017-го року він подешевшав
на 23% у порівнянні з груднем 2016го. Однак у першому кварталі цього
року ціни стали відновлюватися і до
кінця березня розрив з торішніми
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рівнями скоротився до 16%, розповів
гендиректор «Русагро» Максим Басов.
«До теперішнього часу ціна досягла
показника минулого року в районі 30
руб./кг. І ми вважаємо, що ціни будуть
мати таку ж динаміку, як в минулому
році: ймовірно, вони будуть рости до
липня, а в серпні ми знову очікуємо
значне зниження цін на цукор», - сказав
Басов в ході телефонної конференції
за фінансовими результатами групи за
перший квартал.
Басов прогнозує, що посівні площі
цукрових буряків в Росії в цьому році
будуть на такому ж рівні, що і роком
раніше. «Урожай буде залежати від
погоди, проте на поточний момент ми
очікуємо, що він також буде аналогічний
торішньому. Що, в свою чергу, призведе
до падіння цін, особливо з урахуванням
високих запасів », - зазначив гендиректор
«Русагро».
Джерело: agroinvestor.ru

запаси цукру в РФ поки
зависокі
Заводські запаси цукру в РФ, за
даними Росстату, з пікового рівня
грудня 2017 року скоротилися за чотири
місяці 2018 року на 0.928 млн. тонн, що
помітно більше, ніж в сезони 2010/11
рр.-2015/16рр. (0.61-0.84 млн. тонн),
однак нижче ніж у 2016/17 рр. (1.133
млн. тонн), повідомляє ІКАР.
Весь сезон 2017/18 рр. щомісяця
оновлюються рекорди запасів для цієї
пори року. Так, заводські запаси на
кінець квітня 2018 року склали 1.487
млн. тонн у порівнянні з 1.197 млн. тонн
роком раніше.
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Запаси цукру на заводах РФ по сезонах за даними Росстат, тис. т
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Відвантаження цукру з заводів РФ по сезонах за даними Росстат, тис. т
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Серед причин високих заводських
запасів в РФ:
• рекордне виробництво цукру в РФ,
яке продовжилося і в квітні 2018 року
(50 тис. тонн в основному з меляси і
сиропу), при завершенні переробки
буряків на початок квітня;
• помітне розширення ємкостей
заводського зберігання цукру в РФ
і
зниження
практики
сезонного
зберігання в регіонах в останні роки;
• слабкий темп відвантажень цукру із
заводів у лютому-квітні 2018 року;
• високий для останніх років,
але недостатній для балансування
внутрішнього ринку темп експорту
цукру з РФ у поточному сезоні.
Сезонна активізація попиту в
регіонах і експорт цукру та продукції
з нього, який зберігається на даний
час, при ймовірній затримці початку
збирання і переробки буряків 2018 року
(посів затримався на 1-3 тижні), можуть
забезпечити нормалізацію внутрішніх
запасів цукру до кінця сезону 2017/18
рр. У будь-якому випадку, перед
цукровою промисловістю і державою
стоїть завдання всебічного розвитку
експорту з РФ на всіх ринках і
всіма видами транспорту, особливо
морським!

поточному році Білорусь цукровими
буряками планувала засіяти 97 тис. га
(на початку посіву план становив - 99
тис. га).

Джерело: sugar.ru

травневе зростання цін на
цукор в Казахстані
За даними моніторингу Євразійської
цукрової асоціації, за останні два тижні
ціна на цукор в Республіці Казахстан
збільшилася на 17% до 180 тис. тенге/т
(550 доларів США/т (без ПДВ)).
Учасники ринку Казахстану відзначають
різке скорочення товарних запасів. На
фоні зростання попиту в Казахстані, на

Білорусь

Білорусь завершила посів
цукрових буряків
Станом на 7 травня 2018 року в
Республіці Білорусь посіяно 98,4 тис.
га цукрових буряків або 101,8% від
плану (у 2017р. - 92,46 тис. га). Про це
повідомили в Мінсільгосппроді РБ.
Згідно відкоригованого плану в
•
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Джерело: sugar.ru

виробництво цукру за січеньквітень 2018 року
Згідно аналізу даних Національного
статистичного комітету Республіки
Білорусь, у квітні 2018 р. виробництво
цукру в країні склало 24,1 тис. тонн.
Виробництво цукру за січень-квітень
2018 року склало 66,3 тис. тонн.
•

Джерело: sugar.ru

запаси цукру на промислових
підприємствах на 1 травня
2018 року
У Республіці Білорусь запаси цукру
на промислових підприємствах на 1
травня 2018 року склали 282,7 тис. тонн,
що на 7,2% менше, ніж було станом на
1 квітня 2018 року. Про це повідомили в
Національному статистичному комітеті
Республіки Білорусь.
Наявні запаси цукру в 17,1 рази
більше
середньомісячного
обсягу
виробництва даного продукту.
•

Джерело: sugar.ru
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8-9% зросли ціни в Росії та Киргизстані
до 500 і 530 доларів США/т (без ПДВ)
відповідно.
За інформацією порталу informBuro.
kz, в ряді регіонів Казахстану запаси
цукру досягли мінімуму. Оптова торгівля
цукром в деяких областях припинена,
реалізація здійснюється обмежено лише для населення і соціальних
організацій.
На
думку
учасників
ринку,
тимчасовий дефіцит пов’язаний зі
зменшенням відвантажень цукру на
внутрішньому
ринку,
виконанням
цукровими заводами зобов’язань з
експорту в Узбекистан.
На думку експертів Євразійської
цукрової асоціації, з урахуванням
щорічного споживання в 500 тис. тонн,
імпорту цукру-сирцю, а також поставок
цукру з Росії і Білорусі, де є надлишки
цукру з минулого сезону, Казахстан буде
забезпечений цукром до 1 серпня 2018
року.
За інформацією митних служб Росії
і Казахстану, в період із серпня 2017
року по травень 2018 року включно в
Республіку Казахстан було імпортовано
152 тис. тонн білого цукру. Більше 250
тис. тонн цукру-сирцю з Бразилії і Куби
імпортовано без сплати мит в рамках
режиму вільного складу. Ще два судна
загальним тоннажем близько 70 тис.
тонн знаходяться в портах в очікуванні
вивантаження. За даними ФМС РФ, із
серпня по квітень Казахстан імпортував
88 тис. тонн цукру з Росії, 31 тис.
тонн з Білорусі, 33 тис. тонн цукру з
Європи, при цьому в цей же період він
експортував 76 тис. тонн, з яких 74 тис.
тонн в Узбекистан.
Обсяг
виробництва
бурякового
цукру в ЄАЕС в сезоні 2017/18 склав 7,3
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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млн. тонн цукру і повністю забезпечує
потребу в цукрі всього Союзу.
Товарні запаси цукру Росії і Білорусі
перевищують рівень запасів минулого
року.
За даними Євразійської цукрової
асоціації площі посівів цукрових
буряків в ЄАЕС складуть в Білорусі 98,4
тис. га (+1,8%), Казахстані 22 тис. га
(+ 44%), Киргизстані 18 тис. га (-2% ),
Росії 1160 тис. га (-3%). Площі посівів
цукрових буряків в ЄАЕС очікуються на
2% менше, ніж у 2017 році. За оцінкою
експертів, з урахуванням сприятливих
погодних умов, обсяг виробництва
бурякового цукру в ЄАЕС залишиться
на рівні минулого року.
Джерело: rossahar.ru
Киргизія

виробництво цукру у січніквітні 2018 року
Згідно аналізу даних Статкома
Киргизії, виробництво цукру в квітні
2018 року зросло на 20,49% і склало 14,7
тонн (у 2017 році - 416,3 тонн, у 2016
році - 9,7 тонн). Всього з початку 2018
року вироблено 19360,7 тонн цукру.
•

Джерело: sugar.ru
Вірменія

«король» цукрового піску
у Вірменії хоче зберегти
монополію
Падіння ціни на цукор у Вірменії в
останні дні на ринку серйозно стурбувало
«короля» цукрового піску, підприємця,
депутата від Республіканської партії
Вірменії Самвела Алексаняна.
Для того щоб на цьому ринку не
з’явилися нові гравці, Алексанян
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вирішив імпортувати до Вірменії
сировину цукрової тростини і на
власному заводі в Ахуряні виробляти
цукровий пісок. Згідно з нашими даними,
40 тонн сировини цукрової тростини
з Бразилії вже в дорозі. Виробництво
цукрового піску у Вірменії, звичайно,

призведе до зниження цін, але в будьякому випадку монополія залишиться
в руках Алексаняна, оскільки в разі
його виробництва в республіці буде
невигідно імпортувати цукровий пісок з
третіх країн.
Джерело: news.am

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

експорт та імпорт білого
цукру, меляси і бурякового
жому за січень-березень 2018
року (ФМС)
Експорт та імпорт білого цукру.
Згідно аналізу даних ФМС, у березні
2018 року Росія імпортувала 22,8 тис.
тонн білого цукру. За підсумками 3
місяців імпорт білого цукру в РФ склав
70,7 тис. тонн (у 2017 році - 68,0 тис.
тонн, у 2016 році - 81,2 тис. тонн).
Крім, того в січні-березні 2018 року
Росія імпортувала 1,3 тис. тонн цукрусирцю (-85,2% до 2017 р.).
За період січень - березень 2018
року, основними країнами з експорту
білого цукру в РФ виступили Білорусь
(87,64%) і Польща (7,49%).
У березні 2018 року Росія
експортувала 24,1 тис. тонн білого
цукру. За підсумками 3 місяців експорт
білого цукру з РФ склав 170,8 тис. тонн
(у 2017 році - 105,9 тис. тонн, у 2016
році - 1,0 тис. тонн).
За період січень - березень 2018 року,
основні країни-імпортери білого цукру з
РФ - Узбекистан (62,34%) і Казахстан
(17,31%).
Експорт та імпорт меляси. Згідно
аналізу даних ФМС, у березні 2018
року Росія експортувала 63,3 тис. тонн
•
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меляси. За підсумками 3 місяців експорт
меляси з РФ склав 187,8 тис. тонн (у
2017 році - 90,2 тис. тонн, у 2016 році 88,5 тис. тонн).
За період січень - березень 2018 року,
основні країни-імпортери меляси з РФ Туреччина (55,08%) та Іспанія (9,48%).
Експорт
та
імпорт
жому
бурякового. Згідно аналізу даних ФМС,
у березні 2018 року Росія експортувала
94,2 тис. тонн жому бурякового. За
підсумками 3 місяців експорт жому
бурякового з РФ склав 365,0 тис. тонн (у
2017 році - 245,7 тис. тонн, у 2016 році 224,0 тис. тонн).
За період січень - березень 2018
року, основні країни-імпортери жому
бурякового з РФ - Латвія (33,55%) і
Нідерланди (29,91%).
Джерело: sugar.ru

експорт бразильського цукру
в Росію і СНД на 29 травня
2018 року
За даними агентства Williams, на 29
травня 2018 року через порти Бразилії
в країни СНД, Грузії і Прибалтики
номіновано у 2018 році 7 пароплавів
сумарним тоннажем 254 694 тонн, з яких
розвантажено 2 пароплава тоннажем
66500 тонн.
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вартісний обсяг імпорту
цукру в РФ із країн далекого
зарубіжжя за квітень 2018
року
За оперативними даними ФМС,
імпорт цукру з країн далекого зарубіжжя
у квітні 2018 року склав 21,3 млн.
доларів США. При цьому вартісний
обсяг ввезення цукру у квітні в річному
розрахунку (до квітня 2017р.) зріс на
11,3%. Про це повідомили у Федеральній
митній службі РФ.
У квітні 2017 року імпорт цукру з
країн далекого зарубіжжя становив 19,1
млн. доларів США, а в минулому місяці
(березні 2018 р.) дорівнював 21,5 млн.
доларів США.
•

Джерело: sugar.ru
Білорусь

експорт та імпорт цукру,
меляси та жому бурякового за
січень-березень 2018 року
Згідно з аналізом даних ФМС
Білорусі, за 3 місяці (січень-березень)
2018 року, експорт білого цукру (ТН
ЗЕД 170199) склав 115490,0 тонн
(112,30% до аналогічного періоду 2017
року); імпорт - 14111,0 тонн (143,50%
до аналогічного періоду 2017 року).
Експорт білого цукру в Росію склав
64,6 тис. тонн, значні обсяги були
експортовані також а Казахстан і на
Україну. Білорусь імпортувала білий
цукор з Росії та Польщі.
Експорт меляси (ТН ЗЕД 1703) склав
23355,0 тонн (295,40% до аналогічного
періоду 2017 року), експорт бурякового
жому (ТН ЗЕД 230320) - 9580,0 тонн
•
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(216,90% до аналогічного періоду 2017
року).
Джерело: sugar.ru
Казахстан

експорт та імпорт за січень березень 2018 року
Згідно аналізу даних ЄАЕС по
Казахстану, за березень 2018 року
імпорт цукру (ТН ЗЕД 1701) склав 53,60
тис. тонн. Всього за січень - лютий 2018
року імпортовано 90,90 тис. тонн білого
цукру, що в 2,1 рази більше аналогічного
періоду 2017 року. У 2017 році було
імпортовано 43,40 тис. тонн цукру.
Імпорт меляси (ТН ЗЕД 1703) склав
60,90 тонн, всього за січень - лютий
2018 року імпортовано 1,19 тис. тонн на
суму $59,20 тис. Імпорт води з цукром
(ТН ЗЕД 2202) склав 9,60 млн. л . на
суму $5,05 млн., всього за січень - лютий
2018 року імпортовано 16,40 млн. л.
води з цукром.
•

Джерело: sugar.ru
Азербайджан

експорт та імпорт за 4
місяці 2018 року
За
даними
митної
служби
Азербайджану, у квітні 2018 року
експорт цукру склав 5 тис. тонн, всього
за 4 місяці 2018 року - 12,1 тис. тонн (у
2017 році - 20,9 тис. тонн).
Імпорт цукру і цукру-сирцю у квітні
склав 1,7 тис. тонн, всього за січеньквітень 2018 року - 19,1 тис. тонн (у
2017 році - 102,4 тис. тонн).
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Найбільший у світі надлишок цукру означає, що підняття цін
не передбачається

Більше 500 торговців цукром,
виробників,
брокерів,
заводчиків,
експортерів і керуючих фондами
зібралися в Нью-Йорку на «цукровий
тиждень», і було складно знайти «бика»
серед них, пише Bloomberg.
Під час серії зустрічей і семінарів
із 7 по 9 травня кожен виступ,
представлений аналітиками, показав,
що ринок рухається до другого поспіль
надлишку, причому цей дворічний
надлишок, майже повсюдно вважається
найбільшим за весь час. З слабким
зростанням споживання та високими
урожаями в глобальному масштабі ціни
можуть спуститися до однозначних
цифр, заявив один з аналітиків.
Ф’ючерси на цукор-сирець в цьому
році впали на 26%, що є найбільшим
падінням серед 34 товарів, що
відслідковуються Bloomberg.
Рекордні обсяги виробництва в
Індії і Таїланді ведуть до величезного
перенасичення на ринку. Хедж-фонди
чекаючи великих втрат, утримують
ставки на зниження цін протягом п’яти
місяців поспіль.
Зниження попиту
«Цукрові збори» завершилися
зустріччю, організованою Міжнародною
організацією по цукру (ISO) і
бразильською
консалтинговою
компанією Datagro. На заході Хосе Оріве,
виконавчий директор ISO, озвучив
побоювання з приводу зниження попиту.
За словами Оріве, споживання буде
зростати в цьому році найслабшими
темпами, принаймні, з 2000 року, що
є «небезпечним» уповільненням, яке
посилює перенасичення. Зміна смаків
сприяла прохолодному попиту, оскільки
все більше споживачів ухиляються від
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доданих цукрів і солодких напоїв на
фоні проблем зі здоров’ям.
Ставки фондів
На тижні, що закінчився 8 травня, у
інвестиційних менеджерів було 146 658
ф’ючерсів і опціонів по чистим коротким
позиціям - показали дані Комісії з
торгівлі товарними ф’ючерсами 11
травня. Ця цифра вимірює різницю між
ставками на зниження ціни і ставки на
підйом. Всього короткі позиції склали
в межах 3% від рекорду, досягнутого 1
травня.
Цукор-сирець досяг 11 травня
позначки 11,22 цента за фунт на ICE
Futures U.S в Нью-Йорку. У квітні ціна
досягала 10,93 цента, що є найнижчим
показником з вересня 2015 року.
Прогноз погоди
Можливо, що ціни досягнуть
однозначних цифр, - сказав Клаудіу
Коврига аналітик Platts Kingsman в
інтерв’ю. За його словами, зниження
цих рівнів буде залежати від прогнозів
погоди в Південній Америці і темпів
експорту Індії.
Після того, як посуха пошкодила
бразильську тростину в березні і квітні,
в середині травня урожай отримає деяке
полегшення від дощу, сказав Граціолла
Гонсалвес,
метеоролог
з
Somar
Meteorologia в Сан-Паулу. Хоча завдані
збитки є незворотніми, найближчі
зливи можуть допомогти обмежити
подальші втрати, за словами Антоніо де
Падуа Родрігес, технічного директора в
галузевій групі Unica.
Бразилія є провідним виробником і
експортером цукру в світі.
Остання надія для підняття цін
На фоні зростання поставок існує
один фактор, який може перевернути
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прогноз цін, - це повернення посухи в
Бразилії. Посилення недавньої сухої
погоди може «змінити гру» - сказав
Родріго Останело, керуючий ED & F
Man Brasil SA зі штату Сан-Паулу.
Тим часом, незважаючи на те,
що посуха пошкодила урожай, вона
також додається до негайних поставок,
тому що це ідеальна погода для збору
урожаю. У другій половині квітня
виробництво цукру у бразильському
південно-центральному регіоні зросло

на 35% у порівнянні з минулим роком,
свідчать дані Unica.
«Не має значення, наскільки великий
чи малий надлишок - надлишок
є надлишком, і це ніяк не означає
збільшення ціни», - сказав Ореві в кінці
зустрічі 9 травня. За його словами,
ISO, ймовірно, незабаром підніме
свою оцінку глобального профіциту,
оскільки урожай в Індії буде більше, ніж
очікувалося раніше.
Джерело: sugar.ru

Bunge подав заявку на проведення IPO свого підрозділу по
виробництву цукру і етанолу в Бразилії

Глобальний торговець сировинними
товарами Bunge Ltd подав заявку в
бразильську комісію з цінних паперів
на потенційну публічну пропозицію
(IPO) свого підрозділу по виробництву
цукру і етанолу в Бразилії Bunge Açúcar
& Bionergia SA, йдеться в повідомленні
компанії 15 травня поточного року.
Базована в США компанія заявила,
що
недавно
отримала
боргове
фінансування підрозділу, яке вона
підготувала до роботи в якості окремої
компанії.
В Bunge заявили, що планують
зберегти контрольний пакет акцій
компанії після IPO, «дозволяючи їй брати
участь в створенні майбутньої вартості,
обумовленої зростанням автономності
компанії і циклічним поліпшенням умов
світового ринку цукру».
Світовий ринок цукру стикається
з важкими часами через надлишок
пропозиції, який підштовхнув ціни на
цукор-сирець до найнижчих рівнів за
два з половиною роки.
Багато цукрових компаній в Бразилії
стикаються з низьким прибутком і
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високою заборгованістю.
Bunge спробував продати свої вісім
бразильських цукрових і етанольних
заводів протягом чотирьох років,
але окремий процес продажу не зміг
залучити солідний інтерес з боку
стратегічних або фінансових інвесторів.
8 травня люди, знайомі з цим
питанням, повідомили «Рейтеру», що
компанія найняла банки для підготовки
до лістингу в Бразилії.
Більшість заводів Bunge в Бразилії
розташовані в північній частині штату
Сан-Паулу і на півдні штату МінасЖерайс. Компанія має можливість
переробляти близько 22 мільйонів тонн
тростини в рік.
Bunge увійшов в сектор цукру і
етанолу в Бразилії в 2010 році, коли
компанія купила холдинг Moema
Participações, який контролював тоді
шість заводів.
Ринковий регулятор Бразилії CVM
підтвердив заявку на лістинг від Bunge.
Проспект IPO поки недоступний.
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Бразилія: Всі цукрові заводи в Сан-Паулу будуть зупинені
протягом 24 годин - UNICA

Очікується,
що
бразильські
цукрові заводи і постачальники
цукрової тростини в штаті Сан-Паулу
зупинять виробництво через протести
далекобійників проти високих цін
на дизельне паливо, які заблокували
великі автомагістралі по всій Бразилії,
повідомляє «Рейтер».
Галузева група UNICA передбачила
28 травня, що всі заводи в ключовому
штаті-виробнику цукру в Сан-Паулу
будуть зупинені протягом 24 годин,
тому що наслідки протесту водіїв
вантажівок
продовжилися,
хоча
асоціація далекобійників закликала
водіїв повернутися до роботи.
Близько 60% етанолу і цукру в
Бразилії виробляється в штаті СанПаулу.
У неділю уряд погодився скоротити
податки і запропонувати субсидії для
зниження цін на дизельне паливо на
заправках.
Ситуація, що склалася зачіпає
150 заводів в Сан-Паулу і 14 тисяч
постачальників цукрової тростини,
повідомляє UNICA.
«Сценарій викликає занепокоєння», йдеться в заяві UNICA, зазначивши, що
в результаті зупинки, заводи зіткнуться
із зростанням витрат. За оцінками
UNICA, компанії втратять в цілому 180
мільйонів реалів (48 мільйонів доларів
США) з продажу в день.
В цілому, у південно-центральній
Бразилії, найбільшому в світі регіоні з
виробництва цукрової тростини, у другій
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половині травня зменшиться переробка
на 25%, або на 10,9 мільйона тонн,
повідомили 28 травня представники
INTL FCStone через наслідки протестів
далекобійників.
Кількість
заводів,
зупинених
у
південно-центральному
регіоні
Бразилії, який включає Сан-Паулу, може
піднятися з 220 (28 травня) до 340 до
31 травня, якщо протести триватимуть,
повідомляє торгова група Fórum
Nacional Sucroenergético.
Ситуація
додається
до
бід
місцевих компаній з виробництва
біопалива і цукру, які в останні роки
зіткнулися з високими боргами,
високорегульованими
паливними
ринками і низькими цінами на цукор у
світі.
Протест водіїв вантажівок призвів до
того, що на бензоколонках і аеропортах
закінчилося
паливо,
а
полиці
супермаркетів почали порожніти, а
лікарні заявили, що у них закінчуються
поставки. Компанії і фермери в Бразилії великий експортер основних продуктів,
таких як цукор, соя і м’ясо - також не
могли доставляти товари в порти для
експорту через закриття доріг.
UNICA також повідомила, що на
деяких заводах під час протестів були
підпалені поля цукрової тростини. У
UNICA заявили що заводи стали ціллю
нападу, через спроби поставити етанол,
щоб гарантувати мінімальні поставки
населенню.
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Експорт європейського цукру, можливо, вже досяг свого
піку - глава Suedzucker

Експорт європейського цукру, після
скасування обмежень на виробництво,
можливо, вже досяг свого піку, оскільки
глобальні поставки зростають в інших
ключових регіонах. Про це заявив
Фрідріх Беккер, виконавчий директор
найбільшого європейського виробника
Suedzucker AG, передає «Рейтер».
Експорт ЄС складе близько 1,42,4 млн. тонн в сезоні 2018/19 років, у
порівнянні з 3,2 млн. тонн у поточному
сезоні сказав Беккер в інтерв’ю
«Рейтеру».
Згідно з прогнозами уряду США,
європейські виробники буряків збільшили
посіви цукрових буряків в очікуванні
кінця квот в ЄС у жовтні 2017 року. Але
плани зростання були обмежені, тому
що світові ціни на цукор знизилися до
багаторічних мінімумів через зростання
виробництва в Індії і Таїланді.
Виробники буряків в ЄС зберегли

посіви стабільними у порівнянні з
сезоном 2017/18 років. Нижня межа
діапазону передбачає більш низьку
прибутковість і потенційно більш низькі
показники імпорту, зазначає Беккер,
зазначивши, що імпорт є поворотним
фактором.
«Я думаю, що ми бачили пік експорту
ЄС», - сказав він.
Попередній показник для експорту
ЄС становив 6,9 млн. тонн, до введення
нині неіснуючої системи квот, сказав
Беккер.
До кінця системи квот Suedzucker
експортував «невеликі кількості» всього
близько 200 тис. тонн, сказав Беккер.
Suedzucker розширив свій підрозділ
з торгівлі ще до зміни політики у 2017
році, а експорт підскочив вище 800
тис. тонн на країни Близького Сходу і
Північної і Західної Африки.
Джерело: sugar.ru

Перспективи ринків меляси і гранульованого жому в ЄС

Ринок гранульованого жому (SBPP)
залишався спокійним, покупці не
виявляли великого інтересу до продукції
ні старого, ні нового урожаю. Ціни
на SBPP старого урожаю залишалися
стабільними на рівні 179 євро/т у
Північно-західній Німеччині і 175 євро/т
в північній частині країни.
Ціни на жом нового урожаю зараз
приблизно на 30 євро/т нижче. Так,
ціна СІФ в Нідерландах варіюється в
діапазоні 155-160 євро/т на сезон 2018
року, але до них купівельний інтерес
дуже низький.
Споживачі
зі
Скандинавії
продовжують
шукати
SBPP
з
поставками у травні/червні. Російський
гранульований жом продавався за
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

цінами 165-170 євро/т з відвантаженням
з Латвії.
Тим часом трейдери повідомляють
про те, що найважливіші країни
експортери, такі як Франція, США і
Росія, вже розпродали свій жом при тому,
що попит на нього в різних країнахімпортерах залишився незадоволеним.
Це підняло ціни на гранульований жом
нового урожаю в порівнянні з цінами
роком раніше.
Ціни
на
мелясу
залишилися
здебільшого незмінними. Європейська
ферментаційна
промисловість
сподівається на падіння цін на
продукцію нового урожаю і не поспішає
укладати контракти на покупку.

39

Джерело: rossahar.ru

НАУКУ У ВИРОБНИЦТВО
№5 (11) травень 2018 р.

Зовнішній ринок
Індія виробить рекордні 33.8 млн. тонн цукру в сезоні
2018/19 рр. - FAS USDA

Виробництво цукру в Індії в
маркетинговому році 2018/19 (жовтеньвересень) збільшиться на 4,2% до
рекордних 33,8 млн. тонн. Про це
повідомляється в звіті FAS USDA по
виробництву цукру в Індії.
Штат Уттар-Прадеш третій рік
поспіль буде найбільшим виробником
цукру в країні.
Прогноз виробництва цукрової
тростини збільшений до 415 млн. тонн.

При нормальних ринкових умовах
цукровим заводам буде рекомендовано
використовувати надлишкові обсяги для
створення запасів - до 6 млн. тонн цукру.
При наявності стимулів, ці надлишки
можуть бути експортовані, так як обсяг
поставок цукру всередині Індії протягом
року буде на 31% вище споживання і
нормальних вимог до запасів.
Джерело: sugar.ru

Естонія: Річне зниження цін на цукор за підсумками квітня
2018 року

Індекс споживчих цін на цукор в повідомляє
Естонії у квітні 2018 року у порівнянні з Естонії.
квітнем минулого року знизився на 19%,

Департамент

статистики

Джерело: stat.ee

У Німеччині площа посіву цукрових буряків збільшилася
майже на 4%

У 2018 році німецькі фермери
збільшили посіви цукрових буряків
на 3,7% — до 421,6 тис. га, порівняно
з
минулим
роком,
повідомляє
Національний статистичний інститут
Німеччини.
Розширення посівів було досягнуто,
незважаючи на погану погоду, яка
перешкоджала початку посівної буряків
в Німеччині, другому за величиною
виробнику
цукрових
буряків
в

Європейському Союзі.
Сьогодні
європейські
фермери
можуть сіяти стільки цукрових буряків,
скільки вони бажають, після лібералізації
ринку цукру в ЄС у вересні 2017 року,
в результаті чого були скасовані квоти
на виробництво, а ціни ЄС опинилися в
зв’язку зі світовими ринками.
Але ринки цукру в ЄС зіткнулися з
різким падінням цін після лібералізації.
Джерело: ukrsugar.com

Виробництво цукру в Китаї в сезоні 2018/19 років виросте
до 10,73 млн. тонн

Китай планує виробити 10,73 млн.
тонн цукру в сезоні 2018/19 років - 9,3
млн. тонн з цукрової тростини і 1,43
млн. тонн з цукрових буряків. Про
це свідчать перші травневі прогнози
китайського Мінсільгоспу.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

Згідно з новим прогнозом Китай
виробить 10,25 млн. тонн цукру
протягом сезону 2017/18 років (з жовтня
по вересень) - 9,1 млн. тонн з цукрової
тростини і 1,15 млн. тонн з цукрових
буряків.
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Зовнішній ринок
Очікується, що в новому сезоні
2018/19 років плантації цукрової
тростини складуть 1,27 млн. га, а посіви
цукрових буряків - 0,95 млн. га.
Імпорт цукру в Китай в сезоні
2018/19 років очікується на рівні 3,20
млн. тонн.
У сезоні 2018/19 МГ у Китаї дефіцит
цукру знизиться на 12% - до 1,47 млн.
тонн у порівнянні з попереднім сезоном,
За прогнозами, споживання цукру
зросте до 15,2 млн. тонн з 15 млн. тонн.

У квітні 2018 року Китай імпортував
470 тис. тонн цукру, що на 140,5% більше
аналогічного показника роком раніше
і на 23,7% більше березня 2018 року,
повідомляє «Рейтер», з посиланням на
дані Головного Митного Управління
Китаю.
Зростання імпорту у квітні частково
пов’язано
з
запізненням
деяких
поставок, які повинні були прибути в
порти ще у березні.
Джерело: sugar.ru

Таїланд виділив додаткові 300 тис. тонн цукру-сирцю для
виробництва етанолу

У цьому році Таїланд виділив
додаткові 300 тис. тонн цукру-сирцю для
виробництва етанолу, з огляду на низькі
ціни та великий світовий надлишок
товару.
Таїланд, другий за величиною в
світі експортер цукру після Бразилії,
сподівається виробити 14 млн. тонн
цукру з рекордних 134 млн. тонн
тростини у 2017/18 МР, завдяки
сприятливим погодним умовам.
Щороку на виробництво біопалива
Таїланд виділяє 200 тис. тонн цукрусирцю.
«Ціни на цукор-сирець зменшилися, а
ціни на тапіоку (маніок), яка традиційно
використовується для виробництва

етанолу, збільшились, — заявив
заступник
генерального
секретаря
Управління Ради по тростині та цукру
Екапат Вангсуван, — Тому виробники
віддають перевагу виробляти етанол із
цукру-сирцю».
Таїланд споживає близько 2,6
млн. тонн цукру, а решту експортує.
Вангсуван заявив, що виділення 300 тис.
тонн сирцю із наявної кількості цукру
для експорту допоможе підвищити
внутрішні ціни.
«Нижчий обсяг експорту створить
психологічний ефект і збільшить ціни
на цукор», — стверджує він.
Джерело: ukrsugar.com

Танзанія імпортує понад 70 тис. тонн цукру, щоб
заповнити дефіцит

Уряд Танзанії наказав імпортувати
70 354,35 тонн цукру, щоб заповнити
дефіцит,
який
стоїть
перед
східноафриканською країною.
Міністр сільського господарства
Танзанії Чарльз Тізеба заявив, що
наступного тижня в країну прибуде 60
539,35 тонн цукру, а решта — 9 815
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

тонн цього товару — буде імпортовано
у червні.
Він зазначив, що річний попит на
цукор у країні становить 485 тис. тонн
для внутрішнього використання та 145
тис. тонн йде на промислові потреби.
У травні минулого року прем’єрміністр Танзанії Кассім Маджаліва
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оголосив про ввезення 131 тис. тонн
цукру в країну з метою заповнити
існуючий дефіцит. У Танзанії щорічно
виникає дефіцит цукру у розмірі
100 тис. тонн, викликаний низьким
виробництвом товару.
За його словами, у східноафриканській
країні щорічно виробляється лише 320
тис. тонн цукру чотирма цукровими
заводами.
У лютому цього року Рада з питань

цукру Танзанії заявила, що країна
планує збільшити виробництво цукру з
поточних 300 тис. тонн на рік до 420 тис.
тонн до 2020-22 років.
Чотири заводи з виробництва цукру
в Танзанії: TPC в регіоні Кіліманджаро,
Kagera Sugar Limited у регіоні Кагера,
Mtibwa Sugar Limited та Kilombero Sugar
Company у регіоні Морогоро.
Джерело: ukrsugar.com

У Зімбабве виробництво цукру досягне 600 тис. тонн

У цьому році в Зімбабве очікується,
що виробництво цукру складе майже
600 тис. тонн на фоні буму в постачанні
тростини від фермерів, які скористалися
програмою земельної реформи та
розширили зрошувальні площі.
Минулого року в Зімбабве було
вироблено близько 490 тис. тонн
цукру. Стрибок у виробництві цукру
очікується, тому що переробний сезон
2017/2018 МР розпочався із запуском
двох заводів Hippo Valley та Triangle,
які почали працювати після того, як
фермери доставили тростину для
переробки на початку цього місяця.
Tongaat Hulett Zimbabwe володіє
двома цукровими заводами в Лоувелді.
Менеджер з корпоративних справ та
комунікації компанії Аделаїда Чікунгуру
повідомила, що Tongaat очікує зростання
обсягів виробництва цукру в цьому році,
порівняно з попереднім роком.

«Наш цукровий завод Triangle почав
переробку 2 травня поточного року, а
Hippo Valley Estates запуститься 8 травня
2018 року, — зазначила вона, — У цьому
сезоні ми очікуємо більше виробництво
цукру, у порівнянні з минулим сезоном,
головним чином завдяки поліпшенню
доступності води та збільшенню
постачання тростини від фермерів».
У минулому сезоні Tongaat виробив
392 тис. тонн цукру, і сподівається, що
в цьому році виробництво досягне 451
тис. тонн.
«Минулого сезону ми виготовили
392 022 тонн цукру, а в поточному
сезоні ми очікуємо зростання обсягів
виробництва, що стало можливим
завдяки зрошенню, в результаті якого
збільшилася урожайність тростини», —
прокоментувала пані Чікунгуру.
Джерело: ukrsugar.com

В Єгипті стратегічні запаси цукру складають 750 тис. тонн

В Єгипті стратегічні запаси цукру виготовити близько 2,3 млн. тонн цукру
складають 750 тис. тонн, заявив 7 травня при тому, що споживає близько 3 млн.
Міністр продовольства Алі Моселі.
тонн на рік, а розрив заповнює імпортом.
У цьому році Єгипет сподівається

Джерело: ukrsugar.com
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