
Олійні культури 

На кінець звітного тижня котиру-
вання соєвих бобів на американському 

ринку СВОТ встановились на рівні 
334,1 дол./т (+5). Фактором росту ціни 
сої  стала закупка Китаєм 926 тис. тонн 

американської  сої  до кінця поточного 
МР, а також зменшення прогнозу виро-
бництва сої  в Бразилії  до 113,5 млн тон 

проти очікуваних 115,9 млн тон. Торгів-
ля на ринку не відзначається високою 

активністю, тому можна очікувати ста-
білізацію цін в маи бутньому. В сегменті 
соєвого шроту спостерігається значне 

підвищення котирувань — до 342,6 
(+8,3), яке викликане високою активні-

стю спекулятивних продажів та підви-
щеним інтересом покупців на фоні під-
вищення котирувань соєвих бобів.  

Ціна ріпаку знижується під нега-

тивним впливом низької  активності то-
ргової  діяльності на біржі — до 355,5 
дол./т (-2,56). Однак, попит на ріпак в 

маи бутньому може зрости через рішен-
ня Єврокомісії  про скорочення спожи-

вання пальмової  олії  для виробництва 
біодизелю.  Таке рішення може за-
безпечити підтримку цінам ріпаку в 

маи бутньому. Ціна соняшникової  
олії  на базисі FOB Роттердам підви-
щилась до 707 дол./т (+2) через ак-

тивізацію експортної  діяльності та 
підвищення нафтових котирувань.  

Фокус ринку 
попит: 
↓ знижений попит на соняшникову олію та шріт 
↑ підвищення попиту на соєвий шрот 
пропозиція: 

↑  зменшення пропозицій соняшнику 

↓ збільшення пропозицій соєвих бобів 

↓ збільшення пропозицій соєвого шроту 

↓ збільшення пропозицій соняшникового шроту 

Глобальний ринок 
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Ринок України 

 На експортному ринку України 
спостерігається незначне зниження цін 
на продукти соняшникового комплек-
су. Ціна соняшникової  олії  знизилась на 
1 дол./т, кількість пропозиціи  залиша-
ється на достатньому рівні, тому знач-
ного підвищення не очікується. Соняш-
никовии  шрот знизився на 2 дол./т че-
рез зниження попиту на продукт. При 
цьому, максимальні ціни озвучувались 
переважно в портах Одеси. Ціна соєвих 
бобів по базису FOB залишається на 
сталому рівні, проте спостерігалось 
зниження по базису СРТ-порт в серед-
ньому на 6 дол./т, тому не виключене 
подальше зниження в тому числі через 
посилення конкуренції  на світовому 
ринку. На ринку соєвого шроту цінових 
змін не спостерігалось. 
 
 На внутрішньому ринку (EXW) 
знизились ціни на соняшник (-100 грн/
т) через бажання переробників закупи-
ти сировину по максимально вигідним 

цінам. Також знизилась ціна на соняш-
никову олію — на 300 грн/т через зни-
ження попиту. На ринку соняшниково-
го шроту та макухи цінових змін не 
спостерігалось. В соєвому комплексі 
знизилась ціна на соєві боби (-200 грн/
т) та соєву олію (-100 грн/т). Ціни на 
соєвии  шрот та макуху залишились на 
сталому рівні. 
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Ціни 

15.03.2019 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ, дол./т) 334,1 +5 

Соєвии  шрот (СВОТ) 342,6 +7,8 

Ріпак (EuroNext, євро/т) 355,5 -2,75 

Соняшникова олія (Роттердам) 707 +2 

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

Соняшникова олія 653 — 665 -1 

Соняшниковии  шріт 200 — 208 -2 

Соєвии  шріт 340 — 350 0 

Соя 345 — 355 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соя (попит) 8800 — 9700 -200 

Соєва олія (попит) 16 700 — 17 500 -100 

Соєвии  шріт (пропозиція) 11 100 — 11 500 0 

Соєва макуха (попит) 10 000 — 10 500 0 

Соняшник (попит) 9 500 — 10 100 -100 

Соняшникова олія (попит) 19 300 — 19 800 -300 

Соняшникова макуха 

(пропозиція) 
5900 — 6500 0 

Соняшниковии  шріт 5700 — 6300 0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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