
Ситуація на ринку 

 

  На Чиказькій біржі СВОТ котирування соєвих бобів за підсумками тижня укріпилися на 1 долар на тон-

ні. Головним фактором росту стало зростання котирувань нафти. При цьому на ринку існує значна кількість 

знижувальних факторів: 

· збиральна кампанія соєвих бобів в США завершилася; 

· погодні умови в Бразилії покращилися за рахунок ми-

нулих опадів, що дозволило фермерам прискорити 

польові роботи по сівбі сої. 

 На світовому ринку рослинної олії вся увага опера-

торів ринку зосередилась на збільшенні імпортного ми-

та на рослинну олії в Індії. Так, для соєвої олії вказаний 

тариф був підвищений з 17,5 до 30%, що, безумовно, 

вплине на обсяги закупівель ключовим імпортером. 

 Європейський ринок соняшникової олії впродовж 

тижня був волатильним — ціни то знижувались, то зрос-

тали. Але за підсумками звітного періоду ми отримали 

зниження до 780 дол./т, що пов’язано з тенденціями су-

міжних ринків. 

 Після введення імпортних мит на масло в Індії ціни 

попиту на українську соняшникову олію також знизили-

ся. Так, за підсумками тижня ціни попиту на олію з пос-

тавкою в грудня опинилися на рівні 750 дол./т FOB. Екс-

портні ціни на соняшниковий шрот також знизилися, але 

через перенасичення ринку продуктом. Впродовж звіт-

ного періоду ціни попиту варіювалися в діапазоні 152–

155 дол./т FOB в залежності від якісних характеристик 

шроту. 

 Ціни на внутрішньому ринку соняшникового ком-

плексу впродовж звітного періоду знижувалися внаслі-

док зниження цін на експортному ринку. За підсумками 

тижня ціни досягли наступного рівня: 

· насіння соняшника: 10500–11000 грн/т, СРТ-

підприємство (-100 грн/т); 

· соняшникова олія: 22000–22500 грн/т, EXW (-200 грн/т); 

· соняшниковий шрот: 4200–4500 грн/т EXW (-100 грн/т). 

 Протилежна ситуація на ринку сої: внаслідок зрос-

тання цін на світовому ринку сої ціни на українському 

експортному ринку також підвищувалися. Валютні ціни 

попиту на соєві боби варіювалися переважно в межах 363

–369 дол./т СРТ. 

 На внутрішньому ринку сої зазначалося зміцнення цін попиту на фоні аналогічної ситуації на експорт-

ному ринку олійної. Ціни попиту великих переробних підприємств в основному підвищилися до 11500 грн/т з 

урахуванням вартості доставки. Надалі, найімовірніше, ціни попиту та пропозиції будуть і далі підвищувати-

ся за рахунок активного попиту. 

24.11.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 364,9 +1,0 

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

Соняшникова олія 755—765 -0 

Ріпак  445—455 +0 

Соя 385—390 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 300—22 900 -300 

Ріпак 12 500—13 300  +0 

Соя 11 500—11 800 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—11 100 -100 

Соя 10 500—11 500 +50 

Ріпак 12 500—13 000 -100 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит 

Пропозиція: 

стабільна пропозиція 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 38,4 тис. тонн 

соєві боби: 46,0 тис. тонн 

соняшникова олія: 139,9 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

соя: 1,91 млн га, 99% (3,68 млн тонн) 

соняшник: 5,91 млн га, 99% (11,86 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:864 тис. га (112%) 

Олійні 

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

