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

Як повідомили у Продовольчій і
Сільськогосподарській організації ООН
(FAO/ФАО):
Середнє значення Індексу цін на
цукор ФАО в листопаді склало 183,1
пункту, що на 7,7 пункту (4,4%) вище
рівня жовтня; причому зростання
триває третій місяць поспіль. Зростання
котирувань цукру відображає головним
чином стан виробництва в Бразилії, де,
згідно з останніми оцінками, очікується,
що в Центрально-південному регіоні

буде вироблено цукру на 27%
більше, ніж у минулому році. Крім
того, частка цукрової тростини, яка
використовується для виробництва
цукру, знизилася з 47,4% у 2017 році
до 35,8%, причому основна частина
тростини направляється на виробництво
етанолу. Однак зниження минулого
місяця цін на бензин в Бразилії
запобігло
подальшому
зростанню
цін на цукор, оскільки певна частина
цукрової тростини була перенаправлена
з виробничих ліній етанолу.
Індекс продовольчих цін на цукор
ФАО - це усереднений показник зміни
за місяць міжнародних цін.
Джерело: fao.org

Виробництво цукру
Росія

тренд на цукровому ринку
кардинально змінився
Тренд
на
цукровому
ринку
кардинально змінився: у 2016-2017
роках цукор дешевшав, втративши в ціні
за два роки 32%, а з початку 2018 року
енергійно дорожчає - роздрібні ціни
виросли на 26%, перевищивши позначку
в 45 рублів за кг. Хоча ще на початку
поточного року аграрії очікували,
що сільськогосподарський сезон, що
наступив, (липень 2018-го - серпень
2019-го) виявиться гірше минулого,
який для виробників і переробників
цукрових буряків став провальним.
Перевиробництво
цукру
обвалило
ринок, і навіть зростаючий експорт не
допоміг утримати ціни.
Тоді здавалося, що гірше нікуди,
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але виявилося є куди. Через весняні
заморозки на три тижні затрималася
посівна кампанія. Плюс до цього аграрії
скоротили посівні площі під цукровими
буряками.
У квітні цього року Мінсільгосп
заявив про можливе скорочення урожаю
сировини (цукрових буряків) на 24%, до
39,3 млн. тонн, давши старт зростанню
оптових цін. До кінця вересня вони
на 70% перевищили котирування
цукру
на
Лондонській
біржі,
досягнувши позначки 38 рублів за кг у
Краснодарському краї, а це головний в
країні регіон по виробництву цукру 40% всього виробництва цукру в Росії.
Селяни створили диво
Песимістичні прогнози Мінсільгоспу
зазнали краху. Росія знизить урожай
цукрових буряків, але проблем з цукром
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не буде, заявив виконуючий обов’язки
директора департаменту рослинництва
Міністерства сільського господарства
Роман Некрасов на нараді в Раді
Федерації в кінці листопада. За даними
Мінсільгоспу,
представленими
на
нараді, збір цукрових буряків очікується
в обсязі 40,5 млн. тонн проти 51,9 млн.
тонн у 2017 році.
Виробництво
цукру
в
країні
скоротиться на 1 млн. тонн у порівнянні з
минулим роком. «В минулому році Росія
виробила 6,6 млн. тонн, а в цьому році
буде 5,6 млн. тонн», - прогнозує Євген
Іванов, аналітик Інституту кон’юнктури
аграрного ринку.
Нічого страшного
Таке скорочення виробництва не
критично для російського ринку. «У
нас надлишкові запаси накопиченого
цукру із попередніх періодів. Тому
деяке зниження урожаю в цьому році
і використання раніше накопичених
запасів в цілому стабілізує ринок», вважає Олексій Коренєв, аналітик
компанії «Фінам».
• 39 кг - стільки цукру, за оцінками
Росстату, споживає кожен росіянин у

2018 році, що становить 5,7 млн. тонн
на рік.
Більш того, з квітня цього року,
коли ціни на цукор всередині країни
кинулися вгору, Росія знову стала
нетто-імпортером солодкого продукту:
завозить більше, ніж вивозить. Головний
постачальник цукру в Росію – Білорусь.
Причина - російський цукор за такими
цінами за межами Росії не продати.
На світовому ринку цукор дешевшає.
З піка, досягнутого в кінці жовтня, в
першій половині грудня 2018 року ціни
на солодкий продукт на Лондонській
біржі опустилися до позначки $341 (22,3
рубля за кг за поточним курсом) - це
мінімальний рівень цін із серпня 2015
року. В результаті ввезення тростинного
і бурякового цукру в Росію демонструє
карколомні темпи зростання - за два
останніх місяці імпорт зріс в 2,5 рази,
встановивши рекорд з квітня 2016 року 40 тисяч тонн на місяць.
Проте оптові ціни вперто не хочуть
знижуватися, до середини грудня
вони залишаються поблизу річного
максимуму - 36-37 рублів за кг.

Звідки цукор в Росії
Частка в сукупних постачаннях

Куди Росія продає цукор
Частка в сукупному експорті

Маврикій - 1,1%
Колумбія - 2,2%
Литва - 2,5%

Інші постачальники
з часткою
<1% - 4,3%

Вірменія - 1,2%
Азербайджан - 2,7%
Киргизія - 5,7%

Польща
9,6%

Інші покупці
з часткою <1% - 1,5%

Україна
12,2%
Білорусь
12,0%

Білорусь
80,3%
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Узбекистан
41,6%

Казахстан
24,1%
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Цукор замість грошей
Ніякого
різкого
скорочення
виробництва в Росії не відбулося,
погоджується Андрій Сізов, директор
аналітичного порталу аграрних ринків
«Совекон»: «Якщо чесно, то не зовсім
зрозуміло, що послужило тригером для
розвороту цукрового ринку».
Цукор в Росії зі звичайного товару
перетворився в захисний актив, за
допомогою якого інвестори рятуються
від негативних наслідків санкцій і
девальвації рубля. «Серпень-вересень чергові санкційні хвилі і девальваційні
настрої. Природно, вони впливають
на всіх гравців ринку - і великих, і
малих. Тобто трейдери, як і споживачі,
вибираючи, на чому «посидіти» (на
рублях або на товарі), в такий момент
вибирають «посидіти» на товарі...
Це абсолютно зрозуміла логіка.
Скуповують трохи більше, ніж зазвичай
вони це роблять. Власне, вересень таким
і виявився», - пояснює Євген Іванов.
Учасники ринку відзначають майже
повну відсутність попиту на оптовому
ринку, покупці не поспішають і чекають
падіння цін. А великі агрохолдинги не
поспішають відвантажувати товар, щоб
не збивати ціни.
Хто заробляє на цукрі
Виробництво
цукру
в
Росії
контролюють чотири агрохолдинги:
група
компаній
«Продімекс»,
«Домінант», «Русагро» і «Сюкден».
Їм належить більше 75% російських
потужностей з переробки цукрових
буряків.
«Продімекс»
мільярдера
Ігоря
Худокормова - найбільший в Росії
виробник цукру, контролює 25%
ринку. Консолідовану виручку групи
компаній Худокормова в 2017 році
Forbes оцінив в 63,8 млрд. рублів. На
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другому місці, з часткою трохи менше
20%, розташувалася група компаній
«Домінант», контролюється подружжям
Павлом і Світланою Демидовими.
Приблизно таку ж частку (близько 20%)
цукрового ринку займає «Русагро»
екс-сенатора
Вадима
Мошковича.
Замикає четвірку найбільших цукрових
виробників Росії компанія «Сюкден»,
контрольована французькою групою
Sucden. Вона займає на російському
ринку близько 10%.
Джерело: metagazeta.ru

«Русагро» запустить в
Білгородській області
цукровий проект за
5,7 млрд. рублів
«Русагро» на базі Чернянського
цукрового заводу має намір запустити
установку з переробки бурякової
меляси (кормової патоки) і отримувати
цукор, який на більшості виробництв
втрачається.
Проект 5 грудня на інноваційнотехнологічній
раді
презентувала
операційний ректор «Русагро-Центр»
Олена Віногорова. За її словами, в
Росії зараз виробляється близько 6 млн.
тонн цукру на рік. У групи «Русагро» 16%-а частка ринку. При цьому по
всій країні роблять лише 70 тис. тонн
дешугаризорованого (тобто виробленого
з бурякової меляси) цукру, в тому
числі 39 тис. - на заводах «Русагро» у
Воронезькій і Тамбовській областях.
Стандартне виробництво отримує
тільки 80% цукру з буряків. 1015% залишається в мелясі (кормовій
патоці - побічному продукті цукрового
виробництва), і цей цукор в Росії майже
ніхто не отримує.
За словами Віногорової, «Русагро»
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хоче отримувати до 80% від всього цукру,
який залишається в мелясі, і для цього
побудує на Чернянському цукрозаводі
установку по дешугаризаціі меляси. У
повну потужність вона запрацює станом
на 1 лютого 2020 року. Це дозволить
«Русагро» виробляти додатково 70
тис. тонн цукру, що можна порівняти
з потужністю середнього заводу, який
переробляє 5 млн. тонн буряків в рік.
Крім цукру, завод буде виробляти
бетаїн (похідну амінокислоти), який по
вже з підписаним контрактом почнуть
поставляти в США. Третій продукт
установки - обезцукрена меляса - буде
продаватися як біопаливо.
На проект «Русагро» направить 2
млрд. власних коштів, решта - 3,7 млрд. отримає через пільгову позику по лінії
Мінсільгоспу. 2,4 млрд. із загальної суми
інвестицій витратять на обладнання,
решта суми піде на будівельно-монтажні
роботи.
Щорічний дохід від реалізації
продуктів нової установки складе
2 млрд. 467 млн. рублів, а чистий
прибуток - 750 млн.
Працювати на новому підприємстві
будуть 58 осіб.
Джерело: sugar.ru , belpressa.ru

з початку сезону в Росії
вироблено понад чотири з
половиною мільйонів тонн
бурякового цукру
За даними аналітичної служби
«Союзроссахар» станом на 23 листопада
п. р. вироблено понад 4,5 млн. тонн
цукру з цукрових буряків урожаю 2018
року, що відповідає рівню минулого
року. У жовтні 2018 року в РФ було
вироблено 1,7 млн. тонн білого цукру
•
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(+2,5% до жовтня 2017 року).
У поточному році якість цукрових
буряків, які переробляються, вище
показників
минулого
року:
по
цукристості на 0,88% і по виходу цукру
на 0,85% відповідно.
Крім того, від початку виробничого
сезону цукровими заводами вироблено
понад 900 тис. тонн гранульованого
жому і близько 1,1 млн. тонн бурякової
меляси.
На
20
серпня
продовжують
працювати 60 цукрових заводів.
Нурлатський цукровий завод Республіки
Татарстан, Чеченський завод і 13 заводів
Краснодарського краю завершили сезон
переробки.
Заготовлено понад 34,7 млн. тонн
цукрових буряків. Добове виробництво
цукру становить 45,0 тис. тонн, що в 2,8
рази перевищує внутрішнє споживання
цукру.
Джерело: agroinvestor.ru,
sugar.ru, rossahar.ru
Білорусь

цукрові заводи виробили
понад 500 тис. тонн цукру
з цукрових буряків урожаю
2018 року
Згідно з інформацією Асоціації
цукровиробників «Белсахар» чотири
заводи
республіки
продовжують
переробку цукрових буряків.
Станом на 16 грудня 2018 року
перероблено 3879,4 тис. тонн цукрових
буряків, з яких вироблено 504,6 тис.
тонн цукру білого.
Щодоби переробляється до 38,5 тис.
тонн цукрових буряків і виробляється
близько 5,0 тис. тонн цукру.
Згідно
з
аналізом
даних
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Національного статистичного комітету
Республіки Білорусь, виробництво
цукру в листопаді 2018 року знизилося
за місяць на 4,44% і склало 152,7 тис.
тонн (у попередньому місяці - 159,8 тис.
тонн, в листопаді 2017 року - 151,9 тис.
тонн). Виробництво цукру за січеньлистопад 2018 знизилося у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року на
15,15% до 492 тис. тонн (у 2017 році 580 тис. тонн).

в ході брифінгу на майданчику Служби
центральних комунікацій в м. Астана.
Як стало відомо, двома цукровими
заводами області планується виробити
42 тисячі тонн цукру при потребі
області 30 тисяч тонн, яка повністю
закривається. При цьому в перспективі
намічається введення ще двох цукрових
заводів,
ведуться
переговори
з
потенційними інвесторами.
Джерело: sugar.ru

Джерело: sugar.ru
Узбекистан

Казахстан

виробництво цукру і патоки у
січні-жовтні 2018 року
Згідно аналізу даних Статкому
Казахстану, виробництво цукру і патоки
у жовтні 2018 року зросло за місяць
на 163,06% і склало 14626,0 тонн (в
попередньому місяці - 5560,0 тонн,
у жовтні 2017 року - 44545,0 тонн, у
жовтні 2016 року - 32106,0 тонн). Всього
у січні-жовтні 2018 року вироблено 194
651 тонн цукру і патоки (у січні-жовтні
2017 року - 286 727 тонн).
•

Джерело: stat.gov.kz

в Алматинській області
валовий збір цукрових буряків
зріс на 32%
Цього року в Алматинській області
цукрові буряки посіяно на площі
11 тис. 200 га, зібрано рекордний
урожай в 440 тис. тонн. Валовий збір
цукрових буряків зріс на 32%. Окремі
господарства досягли урожайності
700-800 центнерів з гектара, середній
показник по області - 400 центнерів
з гектара. Про це повідомив аким
Алматинської області Амандик Баталов
•
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виробникам цукру
продовжили пільгу з ПДВ
Виробникам цукру в Узбекистані
продовжили пільгу з ПДВ. Це
передбачено указом президента.
На початку року президент підписав
указ «Про заходи щодо подальшого
забезпечення продовольчої безпеки
країни», який звільняв виробників
цукру до 1 січня 2019 року від
сплати податку на додану вартість в
частині обсягів, вироблених на основі
імпортної сировини. Тепер же цю пільгу
продовжили до 2020 року.
Але, разом з тим, звужується дія пільги
для імпортного цукру. Якщо указом у
січні весь імпортний цукор (код ТН ЗЕД
1701) звільнявся від митних платежів,
то тепер це буде застосовуватися лише
до цукру-сирцю без смако-ароматичних
або фарбувальних добавок (код ТН ЗЕД
1701 12 - 1701 14).
Довідково:
Нові
власники
Хорезмського
цукрового
заводу,
який практично простоював весь рік,
вирішили вивести роботу підприємства
на новий рівень.
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Імпорт - експорт цукру-сирцю, білого цукру, меляси та
жому бурякового
ЄАЕС

мито на імпорт цукру-сирцю
в Митний союз у грудні
2018 року
Мито на імпорт цукру-сирцю
в Митний союз у грудні 2018 року
знизилася до $240/т. Середньомісячна
ціна на цукор-сирець на біржі ‘The ICE’
в листопаді 2018 року склала $ 281,94/т,
відповідно в січні 2019 року імпортне
мито підвищиться до $250/т.
•

Джерело: sugar.ru
Росія

імпортовано 19,7 тис. тонн білого
цукру (за весь листопад - 5 тис. тонн),
в основному з Білорусі. Темпи експорту,
навпаки, вкрай низькі, з початку місяця
експортовано всього 3,7 тис. тонн (за
весь листопад - 11,3 тис. тонн). Транзит
цукру по російській з/д також залишає
бажати кращого, з початку грудня
перевезено 17,5 тис. тонн, в той час як
за весь листопад - 65 тис. тонн. Падіння
обсягів транзиту спостерігається за
всіма основними країнам-одержувачами
цукру:
Таджикистан,
Узбекистан,
Азербайджан.
Експорт меляси. Згідно аналізу
даних ФМС, у жовтні 2018 року Росія
експортувала 103,2 тис. тонн меляси. За
підсумками 10 місяців експорт меляси з
РФ склав 612,9 тис. тонн (у 2017 році 509,4 тис. тонн, у 2016 році - 345,2 тис.
тонн).
За період січень-жовтень 2018 року,
основні країни-імпортери меляси з РФ Туреччина (43,45%) та Іспанія (16,89%).
Экспорт жому бурякового. У жовтні
2018 року Росія експортувала 207,9 тис.
тонн жому бурякового. За підсумками 10
місяців експорт жому бурякового з РФ
склав 881,1 тис. тонн (у 2017 році - 670,1
тис. тонн, у 2016 році - 729,0 тис. тонн).
За період січень-жовтень 2018
року, основні країни-імпортери жому
бурякового з РФ - Латвія (29,39%) і
Нідерланди (24,04%).

експорт та імпорт білого
цукру,
меляси
і
жому
бурякового за січень-жовтень
2018 року (ФМС)
Згідно аналізу даних ФМС, у жовтні
2018 року Росія імпортувала 38,7 тис.
тонн білого цукру. За підсумками 10
місяців імпорт білого цукру в РФ склав
235,0 тис. тонн (у 2017 році - 220,5 тис.
тонн, у 2016 році - 242,5 тис. тонн).
За період січень-жовтень 2018 року,
основними країнами з експорту білого
цукру в РФ виступили Білорусь (84,90%)
і Польща (11,23%).
У жовтні 2018 року Росія
експортувала 6,9 тис. тонн білого цукру.
За підсумками 10 місяців експорт білого
цукру з РФ склав 302,8 тис. тонн (у 2017
році - 331,5 тис. тонн, у 2016 році - 38,4
Джерело: sugar.ru
тис. тонн).
За період січень-жовтень 2018 року,
основні країни-імпортери білого цукру
Казахстан
з РФ - Узбекистан (36,80%) і Казахстан
• Казахстан почав імпортувати
(31,05%).
цукор-сирець
За даними з/д моніторингу, у
За
даними
портових
служб
грудні 2018 року темпи імпорту білого
цукру в Росії значно зросли, за 13 днів Новоросійська, станом на 10 грудня
•

НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
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судно з цукром-сирцем об’ємом 30 тис.
тонн для Казахстану знаходиться на
розвантаженні.
За оцінкою фахівців, до кінця
поточного місяця буде вивантажено
повний обсяг і відправлено до
Республіки, що дозволить забезпечити
запуск Таразського цукрового заводу.
У даний час Республіка Казахстан
переробляє цукрові буряки і виробляє
цукор на трьох цукрових заводах.
Загальний
обсяг
виробництва
бурякового цукру може скласти до 50
тис. тонн.
На даний момент затверджена
квота на імпорт 400 тис. тонн у 2019
році, останньому, коли Казахстан може
безмитно ввозити цукор-сирець (з 2020
року буде діяти імпортне мито 5%).

експорт цукру і цукру-сирцю склав
2,63 тис. тонн, всього за 11 місяців 2018
року - 40,77 тис. тонн (у 2017 році - 60,7
тис. тонн).
Імпорт цукру і цукру-сирцю в
листопаді 2018 року склав 33,23 тис.
тонн. За січень-листопад 2018 року 229,61 тис. тонн (у 2017 році - 349,71
тис. тонн).
Джерело: sugar.ru

Грузія

експорт та імпорт білого
цукру в листопаді 2018 року
Як повідомили в Національному
статистичному комітеті Грузії, в
листопаді 2018 року імпорт білого цукру
(ТН ЗЕД 170199) було здійснено на
суму $ 1,8 млн. ($ 2,5 млн. у 2017 році).
Джерело: rossahar.ru Разом за січень-листопад 2018 року
імпортовано білого цукру на $34,9 млн.
($38,6 млн. у 2017 році).
Азербайджан
Експорт білого цукру в листопаді
• експорт та імпорт за
склав $ 6,4, всього за 11 місяців 2018
січень-листопад 2018 року
року - $ 171,9 тис. (у 2017 році - $ 3,9
За
даними
митної
служби млн.).
Азербайджану, в листопаді 2018 року
Джерело: sugar.ru
•

Ціни на цукор у світі з початку року впали на 17%

Цього року ф’ючерси впали на
17%, що є другим поспіль щорічним
зниженням, так як стрімке зростання
світового
виробництва
викликало
надлишок пропозиції. Єдине, що
утримувало ціни від ще більшого
падіння: високий попит на етанол у
Бразилії, найбільшому у світі виробнику
і експортері цукру. Але тепер ця опора,
здається, зникне, повідомляє агентство
Bloomberg.
Протягом 2018 року високі ціни
на бензин означали, що бразильські
переробники
віддавали
перевагу
виробництву етанолу, що допомогло
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

обмежити надлишок цукру. Недавнє
падіння цін на сиру нафту сигналізує
про те, що ця тенденція збирається
змінитися.
Більшість водіїв у Бразилії володіють
автомобілями на гнучкому паливі,
які можуть працювати на бензині
або етанолі. Традиційно споживачі
вибирають альтернативне паливо, коли
воно нижче 70% від ціни бензину, тому
що воно дає менше енергії на літр.
Зараз, коли ціна на сиру нафту падає,
перспективи традиційного споживання
палива поліпшуються, і в результаті
ціни на етанол знижуються.
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Згідно з даними консалтингової
фірми FGA, розташованої в РібейранПрету, штат Сан-Паулу, у 2019 році
виробники тростини зможуть збільшити
свій прибуток на 13%, перетворивши
урожай в підсолоджувач замість
біопалива, тоді як у поточному році на
випуску біопалива вони могли заробити
на 30 % більше
При прогнозованих рівнях, ціни,
ймовірно, будуть досить привабливими,
щоб стимулювати заводи виробити
додатково 2 млн. тонн цукру в сезоні
2019-20 рр., вважають в FGA.
Тим часом, Marex Spectron очікує,
що
південно-центральний
регіон
Бразилії виробить 28,8 млн. тонн у
наступному сезоні, що на 2,3 млн. тонн
більше. Максимальний потенціал для
додаткового зростання виробництва
цукру складе 10 млн. тонн.
Перспективи
збільшення
виробництва
цукру
в
Бразилії,
ймовірно, продовжать зниження цін
на цукор у наступному році. Ф’ючерси
досягли 10-річного мінімуму в 9,91
цента за фунт у серпні на фоні прогнозу

рекордного профіциту, підтримуваного
високими показниками урожаю з
Європейського союзу в Таїланд. Ринок
побачив короткочасний перепочинок
на фоні питань про розмір індійського
експорту і про зростання попиту на
етанол у Бразилії. Потім нафта почала
знижуватися, скорочуючи перспективи
для біопалива і б’ючи по цукру.
Інвестори роблять ставку на
більше зниження. За даними Комісії
з торгівлі сировинними товарами
США, опублікованими 14 грудня хеджфонди станом на 11 грудня утримували
чисту коротку позицію на рівні 5810
ф’ючерсів і опціонів. Показник, який
вимірює різницю між ставками на
підвищення цін і ставками на зниження,
був негативним протягом трьох тижнів
поспіль.
Ціна на цукор-сирець знизилася
другу сесію поспіль 17 грудня.
Ф’ючерси на поставку у березні впали
на 1% до 12,52 цента за фунт до 10:24
ранку в Нью-Йорку.
Джерело: sugar.ru

Уряд Бразилії схвалив початок дій в рамках СОТ проти
індійського цукру

Міністерство
торгівлі
Бразилії
повідомило, що уряд Бразилії схвалив
консультації у Світовій організації
торгівлі з приводу субсидій, які, на думку
бразильців, Індія надає виробникам
тростини і експортерам цукру, передає
«Рейтер».
Бразилія заявила, що вирішила
почати офіційні дії в рамках СОТ після
того, як їй не вдалося отримати досить
пояснень з Індії на листи, які вона
направила уряду Індії з проханням дати
роз’яснення з приводу політики щодо
цукру.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

«Підозра полягає в тому, що
внутрішня підтримка Індії (фермерам)
і її субсидії на експорт цукру мали
значний вплив на ринок цукру в умовах
падіння цін і скорочення виробництва
у
південно-центральному
регіоні
Бразилії, Китаї та Таїланді», - сказали
в міністерстві торгівлі Бразилії, в
письмовій заяві 11 листопада.
Очікується, що Індія перевершить
Бразилію як найбільшого в світі
виробника цукру у нинішньому сезоні
з обсягом виробництва близько 33
млн. тонн, в той час як виробництво у
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Бразилії, як очікується, скоротиться
майже на 10 млн. тонн до рівня нижче
30 млн. тонн.
Бразилія заявила, що політика уряду
Індії з гарантування мінімальної ціни
на тростину для фермерів привела
до зростання виробництва. У ньому
говориться, що ця політика в поєднанні
з субсидіями на транспортування цукру
дозволяє країні відправляти надлишкове
виробництво цукру за кордон.
Ціни на цукор в Нью-Йорку досягли
10-річного мінімуму у вересні. З тих пір
ціни трохи відновилися, але як і раніше
ледве покривають виробничі витрати
для більшості компаній.
В результаті бразильські заводи
різко скоротили виробництво цукру
в поточному сезоні, переключивши
тростину на виробництво етанолу і
залишивши цукрове обладнання без
роботи.
Бразильська група по виробництву
тростинної
промисловості
Unica
заявила, що сподівається, що інші

країни-виробники цукру, такі як
Австралія, приєднаються до дій уряду
Бразилії в СОТ в якості зацікавлених
сторін.
У ньому говориться, що індійська
політика привела до того, що бразильські
заводи втратили близько 1,3 мільярда
доларів доходу, з огляду на втрату
продажів і падіння цін на цукор тільки в
сезоні 2018/19.
За оцінками Unica, втрати в усьому
світі досягли близько 3 мільярдів
доларів.
Це другий випадок в рамках СОТ,
пов’язаний з цукром, який Бразилія
починає в цьому році. У жовтні
країна почала консультації проти
антидемпінгових тарифів, введених
Китаєм.
Директор Unica Едуардо Леао
заявив агентству «Рейтер», що зустріч
бразильських і китайських учасників
переговорів щодо цієї консультації
запланована на 18-19 грудня в Женеві.
Джерело: rossahar.ru

У Бразилії цукрові заводи ставлять на виробництво етанолу

У Бразилії цукрові завод збільшують
потужність виробництва етанолу в
умовах низьких світових цін на цукор,
а державна політика, як очікується,
збільшить
попит
на
біопаливо,
повідомляє «Рейтер».
У сезоні 2018/2019 МР перехід
до етанолу викликав скорочення
виробництва цукру в Бразилії на 9
млн. тонн - до 12-річного мінімуму, а
в наступному сезоні може допомогти
подолати світовий надлишок цукру,
який тисне на ціни.
За даними Департаменту сільського
господарства США, вперше за останні
16 років Бразилія може поступитися
статусом найбільшого в світі виробника
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

цукру Індії.
Керівники головних бразильських
цукрових компаній Biosev і Usina
Coruripe, а також невеликі виробники,
такі як Usina Batatais і Usina Cerradao,
заявили, що вони зараз інвестують у
розширення потужностей з виробництва
етанолу напередодні початку нового
сезону.
Наприклад, Biosev, другий за
величиною
переробник
тростини
в Бразилії, заявив, що встановив
дистиляційні колонки на двох заводах
в штаті Мату-Гросу-ду-Сул, щоб заводи
змогли використати 90% тростини для
виробництва етанолу, замість нинішніх
50%.
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Бразилія почала політику щодо
використання біопалива у 1975 році,
після ембарго ОПЕК, яке призвело до
підвищення цін на нафту. Так звані
автомобілі «flex-fuel», що працюють
на чистому етанолі або суміші бензину
і етанолу, зараз складають 80%
бразильського легкого автопарку.
Цього
року
уряд
схвалив
програму RenovaBio, яка зобов’язує
дистриб’юторів палива починаючи з
2020 року поступово збільшити обсяги
продажів біопалива.
Міністерство гірської промисловості
і енергетики Бразилії інформує, що
програма RenovaBio підвищить попит
до 47,1 млрд. л до 2028 року з 26,7 млрд.
л в 2018 році, допомагаючи бразильській
промисловості з виробництва етанолу
відновитися після багатьох років
конкуренції з субсидованими цінами на
бензин .
Світовий ринок так само може
запропонувати
безліч
переваг
бразильським виробникам етанолу,
оскільки багато країн шукають шляхи
зменшення викидів вуглекислого газу,
в тому числі Китай, який до 2020 року

планує збільшити частку етанолу в
паливі.
У цьому сезоні бразильські цукрові
заводи виділили 64% тростини для
виробництва етанолу, оскільки обсяг
внутрішніх
продажів
збільшився
приблизно на 40% через високі ціни на
бензин в Бразилії, четвертому в світі
споживачі транспортного палива.
Ціни на паливо в Бразилії повинні
стати основною рушійною силою
світових цін на цукор у 2019 році.
Про це заявив Хосе Едуардо Толедо,
головний трейдер по цукру COFCO,
передає Reuters.
У
цьому
сезоні
Бразилія
дотримувалася тенденції збільшення
виробництва етанолу на шкоду цукру,
оскільки світові ціни на цукор зайшли в
стагнацію.
У сезоні 2019/2020 МР COFCO очікує,
що частка тростини, яку бразильські
заводи направлять на виробництво
цукру, складе в гіршому випадку —
33,5% (мінімальна частка), в кращому
випадку — 48,6% (максимальна частка).
Джерело: sugar.ru

У США попит на цукор зменшиться до 12,2 млн. тонн —
JSG Commodities

У 2018/2019 МР у США попит на
цукор буде меншим, ніж передбачало
USDA, прогнозує Jenkins Sugar Group —
провідний трейдер у Північній Америці.
Внутрішній попит на цукор складе
12,2 млн. тонн, прогнозує Президент
Jenkins Sugar Group (JSG Commodities)
і досвідчений трейдер Френк Дженкінс,
що менше від прогнозу USDA — 12,4
млн. тонн.
Загальний обсяг виробництва цукру
в Сполучених Штатах у 2018/2019 МР
складе 9,074 млн. тонн, а імпорт буде на
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

рівні 2,812 млн. тонн, вважає Дженкінс.
Прогноз
виробництва
цукру
JSG Commodities трохи перевищує
минуломісячний прогноз Міністерства
сільського господарства США (USDA)
9,02 млн. тонн (8,18 млн. тонн) на сезон,
що розпочався 1 жовтня.
JSG Commodities очікує скорочення
частки
загального
виробництва
бурякового цукру в 2018/2019 та
2019/2020 МР у відповідності з
очікуваннями USDA, опублікованими
минулого місяця.
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Прогнозоване
скорочення
Співвідношення запасів цукру до їх
виробництва цукрових буряків складе використання складе 13,5%, що вище
4,974 млн. тонн, порівняно з 5,279 млн. від очікувань USDA — 11,3%.
Джерело: ukrsugar.com
тонн попереднього сезону.
Збитки Tereos продовжили зростати

Французький цукровий кооператив
Tereos втратила в першій половині
2018 року майже 100 млн. євро,
постраждавши від різкого падіння цін
на цукор, і повідомила, що протягом
всього фінансового року кооператив
буде в збитку: вже другий рік поспіль,
передає «Рейтер».
Світові ціни на цукор впали до
найнижчого рівня за останні десять років
в цьому році на фоні різкого збільшення
поставок, почасти через збільшення
обсягів виробництва в ЄС, після того, як
в минулому році були скасовані квоти на
експорт і випуск.
Tereos, яка в минулому сезоні стала
другим за величиною виробником цукру
в світі, заявила 11 листопада, що збиток
склав 96 млн. євро (109 млн. доларів)
за шість місяців 2018 фінансового року
(до 30 вересня) у порівнянні з торішнім
збитком в 10 млн. євро.
Чистий збиток Tereos склав 18 млн.
євро за рік, що закінчився у березні 2018
року.
Продажі впали на 9% в річному
розрахунку до 2,11 млн. євро за ці шість

місяців. Зростання переробки цукрових
буряків більше ніж на 25% частково
компенсувало падіння цін.
Скоригований прибуток у 2019 році
з урахуванням відсотків, податків, зносу
і амортизації (EBITDA) знизився до 143
млн. євро з 309 млн. в першій половині
2017/18 року.
Заборгованість групи станом на
30 вересня 2018 року становила 2,33
млрд. євро проти 2,29 млрд. євро роком
раніше, в результаті чого відношення
чистого боргу до скоригованого
показника EBITDA склало 5,4 проти 3,5
роком раніше.
За даними Tradeweb, прибутковість
облігацій Tereos 11 листопада зросла до
історичного максимуму. Прибутковість
облігації березень 2020 року, яка з
погашенням у березні 2019 року,
вранці 11 листопада досягла 11,089%,
що є історичним максимумом, тоді як
прибутковість облігацій червня 2023
року сягнула 10,312%, що також є
історичним максимумом.
Джерело: sugar.ru

В Індії виробництво цукру у 2019/2020 МР зменшиться через
труднощі з посадкою тростини

За словами численних представників
цукрової галузі та трейдерів, у сезоні
2019/2020 МР в Індії виробництво цукру
може скоротитися, оскільки фермери
зазнають труднощів із посадкою
тростини через посуху в двох провідних
штатах-виробниках країни. Про це
повідомляє Reuters.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

«Багато
фермерів
у
штатах
Махараштра і Карнатака не могли
посадити тростину через дефіцит води.
Це відіб’ється на виробництві цукру в
наступному році», — стверджує Пракаш
Найкнаваре,
керуючий
директор
Національної федерації кооперативних
цукрових заводів.
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Цукрова тростина — багаторічна
культура, яку збирають через 10-16
місяців після посадки. Західний штат
Махараштра є другим за величиною
виробником цукру в Індії, в той час як
південний штат Карнатака посідає третє
місце.
За словами Найкнаваре, в 2019/2020
МР в Індії обсяг виробництва цукру
може впасти до 28-29 млн. тонн із
розрахункових 31,5-32 млн. тонн у
цьому році.
За його словами, в наступному
сезоні в Махараштрі виробництво може
зменшитися на 16,7% — до 7,5 млн.
тонн.
У цьому році протягом сезону
мусонів, із червня по вересень,
Махараштра отримала на 23% менше
опадів, ніж зазвичай, в той час як
дефіцит опадів у регіоні вирощування
тростини в штаті Карнатака в цей період
склав 29%.
За словами керуючого директора
Natural
Sugar&Allied
Industries,
цукровий завод, розташований в цьому
регіоні, може вдвічі зменшити обсяги
виробництва цукру через нестачу

опадів.
Окрім нестачі води, популяція білих
личинок також скоротить виробництво в
наступному сезоні.
Фермери
зазвичай
повторно
саджають тростину, але в цьому році
багато хто з них відмовився від цієї
ідеї через зараження білою личинкою
і дефіцит вологи, говорить керуючий
директор Федерації кооперативних
цукрових заводів штату Махараштра.
Тобто, після збирання першого
урожаю тростини в землі залишається
коротенький корінець для другого
врожаю, але його необхідно видалити,
щоб знищити всі личинки.
Після рекордного виробництва у
2017/2018 МР цукрові заводи Індії
щосили
намагалися
експортувати
надлишки і шукали урядової допомоги
для продажів за кордон і для підтримки
місцевих цін.
Зазвичай цукровий сезон в Індії
триває з жовтня по вересень.
Падіння виробництва цукру в Індії
може скоротити обсяги експорту та
збільшити світові ціни.
Джерело: ukrsugar.com

Nordic Sugar Kėdainiai планує інвестувати 12 млн. євро
в литовський цукровий завод

Контрольована одним із найбільших
виробників цукру в Європі — датським
концерном Nordic Sugar — литовська
компанія Nordic Sugar Kėdainiai має
намір інвестувати 12 млн. євро в
оновлення цукрового заводу. Про це
передає DELFI.
Компанія інвестує майже 5 млн. євро
в нову технологічну лінію вивантаження
та мийки цукрових буряків, близько 7
млн. євро — в модернізацію котельні.
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

У минулому фінансовому році
компанія Nordic Sugar Kėdainiai
отримала 5,156 млн. євро чистого
прибутку — на 40,2% менше, ніж у
попередньому фінансовому році (8,624
млн. євро). 70,61% акцій литовського
підприємства
належить
датському
концерну Nordic Sugar, решта акцій —
дрібним акціонерам.
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Виробництво цукру в Кенії збільшилося на 45% за
9 місяців поточного року

За 9 місяців поточного року в Кенії
виробництво цукру збільшилася на 45%
після відновлення поставок сировини на
заводи, повідомляє Business Daily.
У місячному звіті Управління
цукрової галузі вказується, що обсяги
цукру, вироблені в період з січня по
жовтень, збільшилися з торішніх 284 036

до 411 567 тонн, що склало вражаюче
зростання на 45%. Це хороший
показник того, що галузь відновлюється
після торішньої посухи, яка викликала
скорочення виробництва цукру йдеться
в повідомленні
Джерело: sugar.ru

Нігерії бракує виробничих потужностей для забезпечення
попиту на цукор

Генеральний директор Національної
ради з питань по цукру Латіф Бусарі
вважає, що Нігерії потрібно близько 250
тис. га земель для вирощування цукрової
тростини та 28 заводів різної потужності,
щоб повністю забезпечити споживчий та
промисловий попит на цукор.
Він стверджує, що Нігерія має

потенціал стати нетто експортером
цукру, якщо збільшити потенціал
існуючих цукрових заводів, побудувати
нові заводи та розробити програму
підтримки
виробників
цукрової
тростини за рахунок надання кредитних
коштів та базової інфраструктури.
Джерело: ukrsugar.com

Німеччина планує замінити гліфосати лазерними
технологіями

Німецькі фахівці з нанотехнологій
працюють над розробкою прототипу
для цілеспрямованого контролю над
бур’янами в сільському господарстві за
допомогою лазерної технології.
Лазерний центр Ганновер (LZH)
та компанії LASER на замовлення
в Бургдорфі та IPG Laser в Бербаху
поєднуватимуть методи оптичного
виявлення бур’янів та боротьби з
бур’янами на основі лазерних матеріалів.
Лазерне
випалювання
бур’янів
характеризується
тим,
що
випромінювання може бути спрямоване
швидко і точно на окремі вибрані рослини,
і при цьому не впливати на культуру або
тварин, які можуть знаходитися поруч.
У рамках підготовки Німеччини до
повної заборони гліфосату вже у 2023
році, ця технологія покликана допомогти
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦУКРОБУРЯКОВОГО

знизити залежність від використання
хімічних засобів захисту рослин.
Враховуючи важливість розвитку
проекту
NUBELA
Німецький
Федеральний Екологічний Фонд (DBU)
планує виділити близько 315 тис. євро
фінансової допомоги.
Крістіан Маркс, керівник проекту
NUBELA зазначив, що спочатку
розроблятиметься
промисловий
демонстратор, після його випробування
буде надаватися доступ до різноманітних
компаній. За його словами, основна увага
приділяється розробці надійної лазерної
системи. Разом із наявними датчиками та
системами, такий демонстратор повинен
бути використаний на оброблюваних
ділянках уже найближчим часом.
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