
Олійні культури 

Ситуація на ринку 

 

Ціни на соняшникову олію в Роттердамі впали до 727,5 дол (-2,5 дол) на тонні. На експортному рин-

ку олійної також втратили в ціні -2 дол та озвучувались в межах 695–705 дол/т на базисі FOB. 

 

Ціни попиту на насіння соняшнику врожаю 2018 року в Україні в кінці поточного тижня виросли 

внаслідок девальвації гривні та високого попиту олійних підприємств перед початком нового сезо-

ну — 2018/19. Ціни попиту переробних підприємств на насіння соняшнику в Україні підвищилися в 

середньому на +100 грн/т в порівнянні з початком поточного 

тижня і озвучуються, як правило, в межах 10000–10800 грн/т 

EXW. 

 

На світовому ринку СВОТ ціни на сою залишились практично 

без змін, — за тиждень ціна впала на -0,6 дол та озвучувалась 

на рівні 306,08 дол/т. Проте, на експортному ринку України 

вона втратила -5 дол за тиждень та озвучувалась в межах 370–

390 дол/т FOB. Портові ціни також впали до 11200–12000 грн (-

1500 грн) за тонну. Трейдери зменшили закупки сої через не-

визначеність з долею поправок до закону, який дозволяє екс-

портувати олійну лише виробникам, що знижує конкуренцію 

на ринку. 

 

Проте, переробні підприємства озвучували свої ціни в серед-

ньому на +500 грн вище, ніж попереднього тижня. Ціни зафік-

сувались на рівні 10500–11500 грн/т. 

 

Через посушливі погодні умови в Німеччині, Франції та Поль-

щі Єврокомісія в п’ятничному звіті зменшила в порівнянні з по-

переднім прогнозом оцінку виробництва ріпаку країнами ЄС 

на 500 тис т до 19,2 млн т, що на 12,5% поступатиметься рівню 

минулого року та буде на 11% менше середнього 5-річного 

показника. Ціни на ріпак на  Euronext виросли на 0,5 дол/т до 

рівня 434,9 дол/т. Через велику кількість пропозиції на експортному ринку, ріпак впав в ціні на -5 

дол до 440–445 дол/т. Проте, портові ціни на ріпак зросли на +200 грн до 13600–13900 грн/т СРТ-

порт. Завдяки високій активності трейдерів, переробні підприємства також підвищували свої ціни 

в середньому на +500 грн до 13100–13700 грн/т. 

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження світових цін на соняшникову 

олію 

↑ підвищенний попит на олійні з боку пе-

реробних підприємств 

пропозиція: 

↓ низька пропозиція насіння соняшника 

відвантаження в портах: 

 соняшникова олія: 12,9 тис. т 

 соя: 3,4 тис. т 

 ріпак: 176,6 тис. т  

поле: 

Збиральна кампанія: 

 соняшник: 267 тис. га (4% від прогнозу) 

 соя: 28 тис. га (2% від прогнозу) 

 ріпак: 1 млн га (99% від прогнозу)  

Посівна кампанія: 

 ріпак озимий: 685 тис. га (77% від прогно-

зу) 



Олійні культури 

Ціни 

27-31.08.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 306,08 -0,6 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
727,5 -2,5 

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

Соняшникова олія 695 — 705 -2 

Ріпак 440 — 445 -5 

Соя 370 — 390 -5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 200 — 22 500 +0 

Ріпак 13 600 — 13 900 +200 

Соя 11 200 — 12 000 -1500 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 000 — 10 800 +100 

Соя 13 100 — 13 700 +150 

Ріпак 10 500 — 11 500 +500 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

