
Ситуація на ринку 

 Ослаблення курсу долара, зниження на ринку нафти та пальмової олії — головні фактори ціноутво-

рення соєвого комплексу минулого тижня. Ослаблення курсу долара надало зростання попиту на амери-

канські соєві боби, через що експерти прогнозують, що США стануть другим найбільшим експортером 

соєвих бобів у світі після Бразилії. Додатковим фактором зростання цін на сою стала оцінка посівів сої у 

США, де в стадії дозрівання тільки 11% посівів олійної проти 15% у середньому за 5 років. У свою чергу, 

ціни на нафту та пальмову олію стали медвежими фа-

кторами. Таким чином, за тиждень котирування соє-

вих бобів на Чиказькій біржі СВОТ спочатку активно 

зростали, але на кінець тижня знизилися під впливом 

кон’юнктури суміжних ринків. 

 

На європейському  ринку соняшникової олії за підсум-

ками тижня ціна, інтегруючи новини щодо нового 

урожаю соняшника в Україні та зростання цін соєвого 

комплексу на початку тижня, зросла на 10 доларів на 

тонні — до 820 дол./т. 

 

Експортний ринок України, не реагуючи на знижен-

ня світової ціни на сою в кінці тижня, протягом звітно-

го періоду лише зростав. Так, діапазон цін на соняш-

никову олію змістився на 5 доларів і в п’ятницю за 

українську соняшникову олію на базисі FOB (Чорне 

море) на світовій торговій арені пропонували 770-

774  дол./т з поставкою у жовтні-листопаді. Ціни попи-

ту на сою з постачанням в жовтні-листопаді озвучува-

лися в межах 343–353 дол./т СРТ (+3 долари за тонну).  

Ціни попиту на насіння ріпаку в портах озвучувалися 

найчастіше у діапазонах 410–420 дол./т СРТ, хоча ціни 

у гривневому еквіваленті зросли на 100 гривень на 

тонні — до 12500–12850 грн/т. 

 

Внутрішній ринок сої перебуває під впливом збіль-

шення пропозиції нового урожаю. Закупівельні ціни 

на сировину урожаю 2017 варіюються в межах 10000 – 

10500 грн/т, тобто, мінімальні ціни зменшилися на 200 

гривень. 

 

Протилежна тенденція на ринку насіння соняшника — 

переробники зіштовхнулися з проблемами якості зіб-

раного урожаю. Так, за насіння соняшника з показни-

ками ДСТУ пропонують 10900 грн/т на базисі СРТ-

підприємство. Ціни на соняшниковий шрот на фоні 

великої пропозиції продукту з сировини нового уро-

жаю протягом звітного періоду варіювалися в межах 4800–5100 грн/т на умовах самовивозу з заводу. 

08.09.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 346,1 +1,6 

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

Соняшникова олія 780—790 +5 

Ріпак  430—440 - 

Соя 380—385 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 000—22 800 +300 

Ріпак 12 500—12 850  +50 

Соя 10 200—10 800 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—10 900 +200 

Соя 9 950—10 700 -50 

Ріпак 11 500—12 400 - 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит на насіння соняшника 

Пропозиція: 

Достатня пропозиція нового урожаю 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 60 тис. тонн 

соєві боби: 0 тис. тонн 

соняшникова олія: 32 тис. тонн 

Поле.  

Збиральна кампанія 

соя: 78 тис. га (131 тис. тонн) 

соняшник: 413 тис. га (684 тис. тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:685 тис. га (88%) 

Олійні 
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