
Соняшник 

Соя 
Експортний ринок. Активність торговельної  діяльності на ринку 
залишалася невисокою, оскільки украї нська соя лишається некон-
курентною на світовіи  арені. Це пов'язано з ї ї  високою ціною (у зв'я-
зку з неврожаєм). У звітнии  період ціни на соєві боби украї нського 
походження знизилися під впливом світової  кон'юнктури соєвого 
сегмента. Так, за підсумками тижня на умовах FOB ціни попиту 
озвучувалися на рівні 345 дол./т, що на 10 доларів менше, ніж тиж-
нем раніше. Ціни пропозиції  поки залишаються стабільними 355–
365 дол./т на тих же умовах поставки. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт низькии  рівень попиту, зва-
жаючи на мляву пропозицію. Лише деякі треи дери продовжують 
закуповувати сою. У звітнии  період закупівельні ціни на базисі СРТ-
порт в національніи  валюті (не зважаючи на укріплення гривні) 
досягли діапазону 9000—9500 грн/т. 

Переробники озвучували ціни попиту в діапазоні 9200—9300 грн/т 
СРТ-підприємство. Але слід зазначити, що деякі великі переробни-
ки потребуючи термінового поповнення запасів пропонували за 
сою 9500 грн/т на умовах СРТ-підприємство. 

У звітнии  період переробники активно спекулювали 
коливаннями валютного ринку і, відповідно, практи-
чно обрушили ринок насіння соняшнику. 

На початку тижня ціни попиту на умовах СРТ-
підприємство варіювали у межах 10–10,5 тис. грн/т, 
до кінця звітного періоду вони знизилися до 9400–
9800 грн/т СРТ-підприємство 

Аграрії  продовжували стояти на своєму і пропонува-

ли насіння соняшнику за колишніми відпускними 

цінами 9600—10300 грн/т на умовах самовивозу з 

господарства. 

Олійні  
культури 

Прогноз 

Експерти передбачають значне зниження закупі-

вельних цін тимчасовим явищем і вже незаба-

ром вони відновляться, повернувшись на колиш-

ній рівень.  

Прогноз 

Враховуючи зниження цін на експортному ринку, в найближчому 

майбутньому експерти очікують зниження закупівельних цін на бази-

сі СРТ-порт. Варто враховувати, що зростання закупівельних цін спри-

яло підвищенню активності аграріїв, але попит на олійну залишається 

на високим напередодні свят. Відповідно, можна говорити про стабі-

льність внутрішніх закупівельних цін у короткостроковій перспективі.   



Ріпак  
Посівна кампанія. До 23 вересня озимии  ріпак в Украї ні був посіянии  на площі 550 тис. га (67% офіціи ного плану) в 
порівнянні з 769 тис. га рік тому. 

Незважаючи на те, що оптимальні строки для сівби цієї  культури закінчилися у другіи  декаді вересня, фермери продо-
вжують сіяти по 3-5 тис. га в день в надії  на затяжну і теплу осінь і прихід довгоочікуваних дощів, адже в 2016/17 сезо-
ну ріпак може стати однією з наи більш маржинальних культур в Украї ні. 

Ринок України. Експортнии  сезон закінчении . За попередніми даними, експортнии  потенціал в 2015/16 МР становить 
1,4 млн т. З початку липня до середини вересня експорт склав 1,3 млн т, що говорить про закінчення експортного сезо-
ну даної  культури. 

Про це свідчить активність експортно-орієнтованих компаніи , які практично вии шли з ринку, взявшись до закупівель 

сої . На ринку залишилися лише поодинокі компанії , які пропонують за оліи ну 8200 –8500 грн/т на базисі СРТ-порт. 

Внутрішні переробники також вии шли з сегмента, переключившись на переробку соняшника та сої .  

   Огляд підготовлений за матеріалами компанії «Фенікс-Агро» 
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