
                       
 

Експорт 

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, експорт олійних культур із 

початку 2013/2014 маркетингового року, станом на 22 листопада, сягає близько 2,1 млн т. 

Найбільше з країни вивезли ріпака. З початку 2013/2014 МР його експорт склав 1,8 млн т. Сої ж 

продано за кордон 0,3 млн т. З першого вересня станом на зазначену дату поставки насіння 

соняшника склали 9,6 тис. т. 

Запаси 

Станом на 1 листопада запаси насіння соняшника в усіх категоріях підприємств 

нарощуються, так за жовтень запаси скоротилися на 3694,1 тис. т та склали 7098,7 тис. т, що на 

33,3% більше, ніж в минулому році.  

На зазначену дату на зберігаючих та переробних підприємствах було в наявності 641 тис. т 

сої. Запаси ріпаку у листопаді 2013 року, порівняно з показником на аналогічну дату минулого 

року, менші на 18,8% та складають 281,7 тис. т. 

 

 

Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна на насіння соняшнику формувалась на основі двох протилежних 

факторів – зниження пропозиції та нестабільність ринку соняшникової олії. Нестабільна цінова 

ситуація на експортному ринку соняшникової олії виступала стримуючим фактором на 

сировинному ринку. Однак, з іншого боку, той факт, що більшість власників сировини вже 

заклали насіння на зберігання і не потребують термінового збуті даної культури, надавав 

підтримку цінам на соняшник. 

Минулого тижня зросли мінімальні закупівельні ціни. На кінець тижня вартість коливались в 

межах 3300–3600 грн/т в залежності від регіону. Найвищі ціни, як і раніше, озвучували 

переробники південного регіону.  

Ціни зовнішніх контрактів повернулись до попереднього рівня, середня ціна на умовах FOB 

становила 470 дол./т (-5 доларів на тонні). 

Враховуючи високу конкуренцію переробників на ринку сировини та факт зниження 

пропозиції, закупівельна ціна насіння соняшника буде зростати. Але варто враховувати 

зниження зовнішніх цін на соняшникову олію, яке буде тиснути на можливість збільшення 

закупівельних цін сировини. Тож, в подальшому у даному сегменті варто очікувати збільшення 
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закупівельних цін насіння соняшника, але в більш стриманому темпі. В найближчому часі 

варто очікувати збільшення пропозиції на ринку, що також стримає ціну на встановленому 

рівні. 

На ринку соєвих бобів протягом звітного періоду спостерігалася підвищувальна цінова 

тенденція. Незначне зростання цін на ринку було зафіксовано в кінці минулого тижня, що було 

обумовлено зниженням пропозиції сировини в цілому і зокрема з високими якісними 

показниками. На ринку як і раніше присутня велика кількість пропозицій сої з підвищеною 

вологістю (14 – 17%). Ціна сої з низькими якісними показниками минулого тижня озвучувалась 

на рівні 3800 грн/т на умовах EXW. Максимальна ціна якісної сої в Україні минулого тижня 

досягала 4400 грн/т, EXW. 

Слід зазначити, що зростання цін було найбільш відчутний в південних і східних областях. 

При цьому причиною сформованої ситуації в південній частині країни було зростання цін на 

боби на умовах СРТ- порт. Таким чином , в умовах конкуренції між великими переробними 

підприємствами і експортоорієнтованими компаніями, закупівельні ціни з зазначеному регіоні 

досягали 4250 грн/т, на умовах СРТ. В центральному регіоні ціна соєвих бобів варіювалась в 

межах 3800-4000 грн/т на умовах самовивозу з господарств. Учасники ринку західній частині 

країни закупівлі соєвих бобів здійснювали найчастіше за вищими цінами - в межах 3950-4100 

грн / т СРТ . 

Середня ціна експортних контрактів відносно попереднього тижня зросла на 10 доларів – до 

480 дол./т (DAF).  

Враховуючи підвищення світових цін на олію та зростання попиту на світовому ринку 

закупівельні ціни якісного олієнасіння будуть утримуватися на високому рівні. Відштовхуючись 

від зростання ціни на експортному рівні, підвищення внутрішніх цін у найближчий час може 

бути суттєвим. 


