
Олійні культури 

Ринок сої продовжує поступово знижуватися під тиском новин про збільшення прогнозів врожаю у 

США, але сподівання на успішні переговори з Китаєм та скасування імпортних мит стримує ціни від 

подальшого падіння. Котирування на сою знизились за підсумками тижня до 309,3 дол/т (-14,6 

дол). На експортному ринку України ситуація залишилась поки що незмінною, ціни зафіксувались 

на рівні попереднього тижня 380-400 дол/т. А от стартові ціни нового урожаю від переробних підп-

риємств опинилися на рівні 1800 грн до 10400-11000 грн/т. 

 

Світові ціни в Роттердамі на соняшникову олію зросли на +2,5 дол до 730 дол/т. Це обумовлено 

зростанням цін на нафту. Проте, внутрішній ринок ще не встиг 

інтегруватись під зміни зовнішнього ринку, тому тут ситуація 

стабільніша.  

 

Закупівельні ціни на насіння соняшника в Україні за результа-

тами тижня збільшилися на 200 гривень на тонні — до 10500 -

1100 грн/т на базисі СРТ-підприємство. Дана ситуація склала-

ся в результаті малої кількості пропозицій соняшника від агра-

ріїв не дивлячись на активність збиральної кампанії. 

 

Котирування насіння ріпаку на біржі Euronext розвивалися в 

кореляції з ф'ючерсами сої на СВОТ і знизилися до 435,1 дол/т 

на базисі FOB. На експортному ринку ціни на ріпак залиша-

ються без змін. Зросли лише портові ціни на +50 грн до 13400 - 

13900 грн/т з поставкою в порт. 

Фокус ринку 
попит: 
↓ зниження світових цін на сою на тлі про-

гнозів підвищення світового урожаю 

↓ зниження попиту на внутрішньому ринку 

сої 

↑ підвищенний попит переробників на рі-

пак 

пропозиція: 

↓ низька пропозиція насіння соняшника 

поле: 

Збиральна кампанія: 

 ріпак озимий: 969,2 тис. га (100% від про-

гнозу) 

 ріпак ярий: 47 тис. га (72% від прогнозу) 

Посівна кампанія: 

 ріпак озимий: 401 тис. га (45% від прогно-



Олійні культури 

Ціни 

20-24.08.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ), EXW 309,3 -14,6 

Соняшникова олія (Роттердам), 

FOB 
730 +2,5 

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

Соняшникова олія 697-707 -13 

Ріпак 445-450 +0 

Соя 380-400 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 200-22 500 +0 

Ріпак 13 400-13 900 +50 

Соя 12 800-13 200 +0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 000-11 000 +200 

Соя 13 000-13 600 +0 

Ріпак 10 400-11 000 -1800 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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