
Ситуація на ринку 

 

На соєвому майданчику на Чиказькій біржі СВОТ значне укріплення цін. Висока активність 
спекулятивних продажів на біржі та рішення Д. Трампа не проводити додаткове підви-
щення мит на китайські товари оживили ринок не дивлячись на відсутність фактичних 
відвантажень та оновлений прогноз високого виробництва соєвих бобів в Бразилії в 
2018/19 МР. Підвищення котирувань сировини на біржі СВОТ стимулювали ф'ючерси 
соєвої олії розвиватися в підвищувальній динаміці до 628,3 дол./т, що на 15 доларів 
більше ніж минулого тижня. Наслідуючи тенденції соєвого комплексу соняшникова олія 
на майданчику ЕС FOB Роттердам додала 20 доларів на тонні і на кінець звітного періоду 
встановилася на рівні 680 дол./т. 
 
На експортному ринку соняшникової олії спостерігалося зростання цін у зв'язку з ана-
логічною тенденцією на світовому ринку даного продукту. Також варто відзначити, що з 

огляду на підвищення цін відбулася активізація темпів 
торговельно-закупівельної діяльності в сегменті. Експор-
тний ринок соняшникового шроту зазнав втрат – ціни по-
питу за тиждень знизилися на 20 доларів на тонні – до 
200–205 дол./т на базисі FOB. Таке падіння ґрунтується 
на низькій активності попиту на український соняшнико-
вий шрот.  
 
На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ана-
логічна ситуація: ціни на соняшникову олію зростають, а 
соняшниковий шрот падають. Зниження ціни на корм зу-
мовлено також великою кількістю пропозицій на внутрі-
шньому ринку через малу активність експортного напря-
мку.  
 
Внутрішній ринок сої дещо протилежний. Аграрії вва-

жаючи ціни на соєві боби низькими утримуються від про-

дажів, що утворює дефіцит сировини на ринку. Таким чи-

ном переробні підприємства вимушені поступово збіль-

шувати закупівельні ціни. Така ж тенденція і на ринку со-

євого шроту – ціни поступово збільшуються враховуючи 

зростання цін на сировину та досить активний експорт-

ний ринок. 

Олійні культури 

Фокус ринку 
попит: 
↓ низька активність експортного ринку со-

няшникового шроту та олії 

↓ відсутність попиту на українську соняш-

никову олію 

пропозиція: 

↓ велика кількість пропозицій продуктів 

переробки соняшникового комплексу 

↑ утримання аграріями пропозицій соняш-

нику та сої 

відвантаження в портах: 

   ↓  ріпак: 5,6 тис. т 

   ↑  соєві боби: 44,2 тис. т 

   ↓  соняшникова олія: 50,1тис. т 

   ↓  соняшниковий шрот: 0,0 тис. т 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 13,77 млн тонн (6 млн га — 

100% від прогнозу) 

соя: 4,4 млн тонн (1,7 млн га — 99% від 

прогнозу) 



Олійні культури 

Ціни 

07.12.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 336,8 +8,1 

Соняшникова олія (Роттердам), FOB 680 +20 

Експортні ціни FOB, Україна, дол./т (пропозиція) 

Соняшникова олія 640 — 645 +15 

Соняшниковии  шрот 210 — 215 -5 

Ріпак 430 — 435 -5 

Соя 345 — 350 -0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 20 000 — 20 500 +300 

Ріпак 12 500 — 13 000 -0 

Соя 10 000 — 10 800 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 9 200 — 10 300 +50 

Соя 9 000 — 10 000 +200 

Ріпак 11 500 — 12 000 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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