
Олійні культури 

Ситуація на ринку 

 

На міжнародному ринку СВОТ соя за останній тиждень додала в ціні +8,8 дол, піднявшись до 311,3 дол/т 

EXW. Ситуація на експортному та внутрішньому ринках України більш стабільна. Незважаючи на активне 

просування збиральних робіт, торгово-закупівельна діяльність велася помірними темпами, що пояснювало-

ся вступом достатньої кількості пропозицій олієнасіння, а також відсутністю запеклої конкуренції між пере-

робниками і експортно-орієнтованими компаніями за сировину. Ціни переробників на сою істотно не зміни-

лись, знизившись в середньому на -200 грн/т до 10000–11000 грн/т на базисі EXW-підприємство. Експортні 

ціни залишались без змін протягом тижня, зафіксувавшись на рівні 360–370 дол/т FOB. 

 

Ріпак за останній тиждень на EuroNext втратив в ціні -4,1 дол, опустившись до 425,8 дол/т FOB. Слідом за 

світовим ринком, на експортному ринку України ціна на ріпак впала на -5 дол до 430–435 дол/т. Проте, не 

дивлячись на зниження цін на світовому ринку, на внутрішньому ринку зберігалась більш стабільна цінова 

ситуація. Переробники озвучували свої ціни в межах 13500-13800 

грн/т на базисі EXW-підприємство. 

 

Закупівельні ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися 

на тлі падіння цін на олію та збільшення пропозицій нового врожаю. 

Ціни на соняшникову олію в Роттердамі впали до 695 дол/т (-17,5 

дол) FOB. На експортному ринку олія втратила в ціні -10 дол та опу-

стилась до 658–680 дол/т FOB. Внутрішні ціни на олію знизились до 

21650–22300 грн/т (-200 грн) з поставкою в порт. У зв’язку з падін-

ням цін на соняшникову олію на світовому та експортному ринках, 

переробники також опустили свої ціни на -450 грн до 9900–10500 

грн/т EXW-підприємство. Основною причиною падіння цін на соня-

шникову олію є стрімке зниження їх на сою та соєву олію на амери-

канському ринку під тиском рекордного врожаю сої та відмови Ки-

таю купувати американську сою, викликану торговими суперечка-

ми та введенням взаємного імпортного мита.  

 

За останній тиждень соняшниковий шрот втратив в ціні -500 грн/т. 

Ціни попиту на нього на внутрішньому ринку України озвучуються, 

в основному, в діапазоні 6500-7000 грн/т EXW. Зниження цін відбу-

лось у зв'язку з аналогічною динамікою на експортному ринку дано-

го продукту. 

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження попиту на соняшникову олію 

пропозиція: 

   ↓ висока пропозиція соняшника 

відвантаження в портах: 

 соняшникова олія: 84,6 тис. т 

 соя: 7,3 тис. т 

 ріпак: 76,5 тис. т  

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 2,7 млн га (45% від прогнозу) 

 соя: 437 тис. га (26% від прогнозу) 

 ріпак: 1 млн га (100% від прогнозу)  

Посівна кампанія: 

 ріпак озимий: 909 тис. га (102% від про-

гнозу) 



Олійні культури 

Ціни 

17.09-21.09.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 311,3 +8,8 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
695 -17,5 

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

Соняшникова олія 658 — 680 -10 

Ріпак 430 — 435 -5 

Соя 360 — 370 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 650 — 22 300 -200 

Ріпак 13 500 — 13 800 +0 

Соя 10 700 — 11 500 +0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 9 900 — 10 500 -450 

Соя 13 100 — 13 700 +0 

Ріпак 10 000 — 11 000 -200 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

https://fenix-agro.com/site/
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