
Олійні культури 

Фокус ринку 

За результатами торгів за минулий тиждень ціни на сою на 

Чиказькій біржі CBOT встановились на рівні 330,42 дол./т (-3,76 

дол.).  Факторами стримування ціни стали низька активність 

спекулятивних продажів та нестабільність курсу долара по від-

ношенню до євро. Проте владнання торгового конфлікту Ки-

таю і США та несприятливі погодні умови в Бразилії сприяти-

муть подальшому підвищенню котирувань. 

Здешевлення сої спричинило падіння котирувань на соєвий 

шрот до 342,16 дол./т (-5,18 дол.). Ціни на ріпак на європейсь-

кому ринку EuroNext на кінець минулого тижня підвищились 

до 422,57 дол./т (+4,4 дол.), за рахунок падіння курсу євро та 

стабілізації цін на нафту.  

Незмінною залишилась ціна на соняшникову олію на базисі FOB Роттердам (680 дол./т), з огляду 

на низьку активність продажів в передноворічний період. Прогнозують, що ціни на соняшникову 

олію можуть підвищитись на фоні стабілізації ціни на нафту та підвищення котирувань пальмової 

олії на біржі MDEX (Куала Лумпур).  

Цінова ситуація на експортному ринку олійних України характеризується стабілізацією цін через 

стабільний попит на сировину. Незмінними залишаються ціни на соняшниковий шрот (200 дол./т), 

ріпак (425 дол./т). На ринку соєвого шроту аналогічно спостерігається стабільна цінова ситуація 

(360 дол./т), проте на фоні падіння котирувань на ринку CBOT не виключене зниження і експортних 

цін в майбутньому. На кінець звітного тижня підвищились ціни на соняшникову олію – до 635 дол./

т (+5 дол.) та сою – до 350 дол./т (+10 дол.).  

На внутрішньому ринку України ціна сої традиційно продовжує підніматись. Відзначається, що за 

звітний період об’єми переробки сої досягли рекордного рівня – до 54 тис. тонн, що на 15% більше 

ніж минулорічний максимум. Прогнозується, що темпи переробки будуть стабільно високими, тож 

можна очікувати і подальше підвищення 

цін від переробників з метою збільшення 

запасів сировини. Незмінними на внутріш-

ньому ринку залишаються ціни на соєвий 

та соняшниковий шроти, соняшникову олію 

та ріпак. Соєві боби та зерна соняшника пі-

днялись в ціні в середньому на 100 грн., 

внаслідок прагнення переробників стиму-

лювати збільшення пропозицій на внутріш-

ньому ринку.  

Фокус ринку 
попит: 

• стабільний попит експортерів та перероб-
ників  

пропозиція: 

   ↑  очікування продавців кращих цін 

відвантаження в портах (29.12-11.01): 

• ріпак: 85 тис. т  

• соєві боби: 120 тис. т 

• соняшникова олія: 22 тис. т 

• соняшниковий шрот: 12 тис. тонн 



Олійні культури 

Ціни 

11.01.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 330,42 -3,76 

Соєвии  шрот (СВОТ) 342,16 -5,18 

Ріпак (EuroNext) 422,57 +4,4 

Соняшникова олія (Роттердам) 680 0 

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

Соняшникова олія 635 +5 

Соняшниковии  шріт 200 0 

Соєвии  шріт 360 0 

Соя 350 +10 

Ріпак 425 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соя 9000 — 10 000 +100 

Соєвии  шріт 11 500 — 11 900 0 

Соняшник 9 500 — 10 500 +100 

Соняшникова олія 19 500 — 20 000 0 

Соняшниковии  шріт 6000 — 6400 +50 

Ріпак 11 300 — 12 000 0 
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