
Олійні культури 

Ситуація на ринку 

 

Ціни на соєву олію все ще залишаються під тиском торгівельних суперечок між США та Китаєм, які відмови-

лись від переговорів та з понеділка запровадили взаємні мита на товари на 200 та 60 млрд дол відповідно. 

Проте зростання цін на нафту та збільшення внутрішнього споживання сої в США підтримали ціни. Соєва 

олія в Чикаго за тиждень подорожчала на 4,1% до 626 дол/т.  Котирування даної олійної на американському 

ринку СВОТ протягом тижня залишались практично без змін, втративши в ціні лише -0,7 дол на тоні та зафі-

ксувались на рівні 310,6 дол/т EXW. Проте, на внутрішньому ринку ситуація менш стабільна. Соя опустилась 

в ціні на -400 грн, — до 10000–11000 грн/т з поставкою в порт. Очевидно, що пропозиція збільшилась зі збо-

ром нового врожаю, тому спостерігається спад цін. Переробники також не проявляли великого попиту про-

тягом тижня, опустивши свої ціни на -500 грн до 9800–10800 грн/т з поставкою на склади підприємства. Екс-

портні ціни на сою залишались без змін протягом тижня. 

Ціни на соняшникову олію та соняшник будуть залежати від напрямку руху цін на сою та соєву олію на аме-

риканському ринку в короткостроковій перспективі. 

Збільшення обсягу пропозиції соняшника на тлі падіння експортних 

цін на соняшникову олію до 673–685 дол/т (-5 дол) FOB продовжує 

тиснути на закупівельні ціни на соняшник, які за минулий тиждень 

знизилися з 10500 грн/т до 9300 –10300 грн/т (-150 грн) EXW з пос-

тавкою на заводи переробників. Відсутність складських місткостей 

сьогодні є основною проблемою для виробників, тому частина вро-

жаю надходить до переробників навіть попри зниження закупівель-

ної ціни.  

Ціни в порту на соняшникову олію впали на -500 грн, опустившись 

при цьому до 21650 – 22000 грн/т з поставкою в порт. Відповідно і 

ціни пропозиції на соняшниковий шрот за минулий тиждень також 

втратили в ціні -200 грн опустившись до 6800 грн/т на базисі EXW.  

За останній тиждень котирування рапсу на ринку Euronext додали в 

ціні +10,4 дол зафіксувавшись на рівні 435,6 дол/т FOB. Проте, на 

внутрішньому ринку спостерігається протилежна ситуація. Ціни в 

порту на олійну впали на -100 грн до 13500 – 13700 грн/т СРТ-порт. 

Через високу пропозицію, ціни переробників також знизились на -

200 грн до 12900 – 13500 грн/т на базисів EXW. 

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження попиту на соняшникову олію 

пропозиція: 

   ↓ висока пропозиція соняшника 

відвантаження в портах: 

 соняшникова олія: 137,9 тис. т 

 соя: 0 тис. т 

 ріпак: 47,9 тис. т  

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 3,8 млн га (64% від прогнозу) 

 соя: 697 тис. га (41% від прогнозу) 

 ріпак: 1 млн га (100% від прогнозу)  

Посівна кампанія: 

 ріпак озимий: 955 тис. га (108% від про-

гнозу) 



Олійні культури 

Ціни 

24.09-28.09.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 310,6 -0,7 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
695 +0 

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

Соняшникова олія 673 — 685 -5 

Ріпак 430 — 435 +0 

Соя 360 — 370 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 650 — 22 000 -500 

Ріпак 13 500 — 13 700 -100 

Соя 10 000 — 11 000 -400 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 9 300 — 10 300 -150 

Соя 12 900 — 13 500 -200 

Ріпак 9 800 — 10 800 -500 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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