
Олійні культури 

Фокус ринку 

Тижневі торги соєю на біржі CBOT завершилися підвищенням котирувань на фоні інформа-

ції про те, що торговельні переговори між КНР і США пройшли успішно. Учасники ринку 

сподіваються, що Китай продовжить масштабні закупівлі американської сої. Як уточнюєть-

ся, Китай закупив близько трьох карго (180 тис. тонн) соєвих бобів. При цьому постачання 

товару імпортеру має проводитися в період з січня по березень поточного року. Оператори 

ринку очікують активізації попиту Китаю на соєві боби з США найближчим часом за раху-

нок сезонного скорочення пропозиції на світовому ринку бразильської олійної. 

Підтримку цінам на сою також надала погана погода в Південній Америці. Спека і сухі пого-

дні умови в деяких частинах Бразилії і надмірні опади в Аргентині погіршують перспективи 

майбутнього врожаю.  

Експортний ринок України поки лишається стабільним. Причинами відсутності інтеграції 

світового зростання котирувань олійних та продуктів їх переробки виступали як малоакти-

вний купівельний попит, обумовлений надходженням достатньої кількості пропозицій, так 

і зниження торгової активності в передсвятковий період. 

На внутрішньому ринку олійних України спостерігалось незначне підвищення цін, що обу-

мовлюється великим попитом переробників в передсвятковий період, що змусило їх підт-

римувати ціни для залучення більших об'ємів сировини. Загалом на внутрішньому ринку 

України спостерігається стабільна цінова ситуація. 



Олійні культури 

Ціни 

04.01.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 334,18 +9,82 

Соєвии  шрот (СВОТ) 347,34 +6,84 

Ріпак (EuroNext) 419,17 +4,15 

Соняшникова олія (Роттердам) 680 0 

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

Соняшникова олія 638— 645 -5 

Соняшниковии  шріт 205— 210 0 

Соєвии  шріт 360— 370 0 

Соя 345 — 355 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соя 9600 — 10 300 +100 

Соєвии  шріт 11 500 — 11 900 0 

Соняшник 9 500 — 10 500 +304 

Соняшникова олія 19 500 — 20 300 0 

Соняшниковии  шріт 6000 — 6400 +50 

Ріпак 11 500 — 12 000 0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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