
Олійні культури 

Фокус ринку 

Американський ринок соєвих бобів минулого тижня обвалив зрив експортної партії амери-

канської сої до Китаю в обсязі більше 600 тис. тонн. Там чином тижневий експорт олійної з 

США склав лише 295 тис. тонн, що не могло не позначитись на котируваннях в усьому сег-

менті. До того ж оператори ринку відзначають поліпшення погодних умов на Середньому 

Заході в США, що може пришвидшити збиральну кампанію, адже до 15 жовтня польові ро-

боти були проведені на 38% від плану, що поступається як показнику минулого року в ана-

логічний період (47%), так і в середньому за останні 5 років (53%). 

Європейський ринок соняшникової олії активізував торгівельну діяльність, що підтримує 

ринок. Таким чином, за підсумками тижня вартість соняшникової олії на базисі FOB Роттер-

дам встановилась на рівні 714 дол./т, що на 1 долар біль-

ше ніж тижнем раніше.  

На експортному ринку України фіксувалася стабільність 

цін в більшості сегментів. Варто відзначити активізацію 

ринку соняшникової олії та шроту. Даний фактор підтри-

мує ціни на зазначені продукти.  

З огляду на низький попит на українську сою ціни на неї 

на світовій арені в котре знизились – до 323 дол./т на ба-

зисі СРТ, що на 4 долари на тонні менше ніж тижнем рані-

ше. 

Внутрішній ринок України поки утримується від суттєвих 

цінових змін. За підсумками тижня з огляду на укріплен-

ня цін на продукти переробки переробні підприємства 

збільшили закупівельні ціни на соняшник. Таку тенден-

цію варто очікувати і надалі. В свою чергу ціни на соєві 

боби продовжують знижуватися через велику кількість 

пропозицій за рахунок активної фази збиральної кампанії 

та відсутність конкуренції між внутрішніми переробника-

ми та експортерами.  

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: 25 тис. т 

 Соєві боби: 8,9 тис. т 

 ріпак: 0 тис. т  

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 12,3 млн тонн (5,55 млн га — 

92% від прогнозу) 

 соя: 3,5 млн тонн (1,4 млн га — 81% від 

прогнозу) 

 



Олійні культури 

Ціни 

19.10.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 314,7 -4,0 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
714 +1 

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

Соняшникова олія 660 — 665 -2 

Ріпак 430 — 435 +0 

Соя 352 — 365 -4 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 000 — 21 500 0 

Ріпак 13 500 — 13 700 +0 

Соя 10 000 — 11 000 0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 9 800 — 10 800 +50 

Соя 9 500 — 10 400 -100 

Ріпак 13 500 — 13 700 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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