
Олійні культури 

Фокус ринку 

Ринок олійних культур, як і раніше відчу-

ває тиск, обумовлений фундаменталь-

ною слабкістю ринку сої в Чикаго. Поліп-

шення погодних умов в регіонах-

виробниках сої в США, що стимулює тем-

пи просування збирання соєвих бобів в 

США, низький експорт олійної з країни та 

підвищення експертами IGC прогнозу кінцевих запасів 

соєвих бобів в США в 2018/19 МР до 23,8 (+1) млн тонн 

змусили котирування соєвих бобів просісти. Як підсумок, 

за результатами тижня ми отримали зниження світових 

цін на шрот та олію. Найбільших втрат зазнав ринок соє-

вої олії, ціна за тиждень впала на 21 долар на тонн – до 

620,8 дол./т, що потягнуло за собою європейський ринок 

соняшникової олії. 

На експортному ринку соняшникової олії зберігалася низ-

хідна цінова тенденція, що пояснювалася тиском світово-

го соєвого комплексу. Темпи торгівлі зменшилися у зв'яз-

ку зі зниженням цін. На базисі FOB ціни попиту знизилися 

до 650 дол./т (поставка в листопаді-березні). Протилежна 

ситуація на ринку соняшникового шроту – активність ім-

портерів підтримує ринок. Таким чином, за підсумками 

тижня ціни попиту варіювалися в діапазонах 230-235 дол./

т на умовах поставки FOB і 210-220 дол./т на базисі СРТ, 

що в середньому на 5 доларів на тонні більше, ніж тиж-

нем раніше. Зважаючи на активізацію експорту, така тен-

денція збережеться у найближчій перспективі.  

Експортний ринок соєвих бобів лишається малоактивним, трейдери практично не закупо-

вують українську сою. В сегменті соєвого шроту на базисі поставки DAP фіксувалося зрос-

тання як мінімальних, так і максимальних цін попиту на соєвий шрот, що пояснювалося ви-

соким інтересом імпортерів до закупівель. 

На внутрішньому ринку сировини в сегменті насіння соняшника зберігається зростання цін, 

що не характерно для даного періоду сезону, але пов’язано з високим попитом переробних 

підприємств, які бажають сформувати максимальні запаси сировини для подальшої безпе-

ребійної роботи. Протилежна ситуація в сегменті соєвих бобів – оскільки в цьому році від-

сутня конкуренція між експортерами та переробними підприємствами ціни продовжують 

стрімко знижуватися. 

Фокус ринку 
попит: 

↑ активізація світового ринку соняшникової 

олії 

↑ активізація експортного ринку соняшни-

кового шроту 

↓ відсутність попиту на українську сою 

пропозиція: 

   ↓ велика кількість пропозицій продуктів 

переробки соняшникового комплексу 

відвантаження в портах: 

 соняшникова олія: 51,7 тис. т 

 Соєві боби: 20,5 тис. т 

 ріпак: 0 тис. т  

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 12,9 млн тонн (5,7 млн га — 

95% від прогнозу) 

 соя: 3,9 млн тонн (1,5 млн га — 90% від 

прогнозу) 



Олійні культури 

Ціни 

26.10.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 310,5 -4,2 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
710 -4 

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

Соняшникова олія 657 — 665 -2 

Соняшниковии  шріт 235— 245 +5 

Ріпак 430 — 435 +0 

Соя 352 — 365 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 20 550 — 21 350 -350 

Ріпак 13 000 — 13 500 -500 

Соя 10 000 — 10 900 -100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 9 800 — 10 800 +200 

Соя 9 300 — 10 300 -300 

Ріпак 12 900 — 13 500 +0 
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