
Олійні культури 

На біржі Чикаго CBOT для котирувань соєвих бобів відзначалася різноспрямована динаміка ціно-

вого розвитку, при цьому до кінця тижня ціни на олійну незначно збільшилися. Відзначимо, що по-

годні умови в Аргентині знову погіршилися. Згідно з останнім звітом Зернової біржі Буенос-

Айреса, станом на перший тиждень лютого 4,5% посівів олійної знаходяться в дуже поганому ста-

ні, 30,1% — в поганому, 40,5% — в задовільному, 23,2% — в хорошому і лише 1,8% — в дуже хоро-

шому. Урожай аргентинської олійної, згідно з останнім звітом експертів, очікується на рівні 51 млн 

тонн проти 54 млн тонн, озвучених у вересні. 

 

На ринку соняшникової олії тиждень був відносно спокійним  

— істотних цінових змін не спостерігалося. Невелике подоро-

жчання зазначалося в другій половині тижня, яке привело в 

підсумку до повернення цін березневого контракту на готів-

ковому ринку FOB в Роттердамі на попередній рівень — 800 

дол./т (800). Тренду сприяло подорожчання інших рослинних 

олій, при цьому велика кількість пропозицій при недостатньо 

активному попиті на продукцію на зовнішніх ринках обмежу-

вала подальше зростання цін. 

 

На українському експортному ринку соняшникової олії істот-

них цінових коригувань не фіксувалося. Ціни попиту озвучува-

лися в межах 750–755 дол./т на базисі FOB з поставкою в бере-

зні-квітні. На відміну від олії український шрот на світовій аре-

ні дорожчає. Причини зростання цін: високий попит, а також 

аналогічної тенденції на світовому ринку шротів. Так, за підсу-

мками тижня на базисі поставки FOB ціни попиту варіювалися 

в межах 180–185 дол./т (поставка в лютому-березні). 

 

В сегменті соєвих бобів продовжувалося зростання цін попиту через аналогічну динаміку в світо-

вому соєвому комплексі. Ціни попиту на сою українського походження  досягали 370–380 дол./т на 

базисі СРТ. 

 

На внутрішньому ринку України впродовж звітного тижня відзначилася низхідна цінова тенденція, 

внаслідок зниження курсу долара по відношенню до гривні. Так, за підсумками тижня насіння со-

няшника коштувало 10800–11600 грн/т СРТ-підприємство, соєві боби — 12100–12300 грн/т на тих 

же умовах.  

Фокус ринку 
Валютний ринок: 
   ↓ укріплення гривні 
попит: 

↑ активний попит 
пропозиція: 

↑ низька пропозиція олійних 

відвантаження в портах: 
□ ріпак: 0 тис. тонн 
↑ соєві боби: 83,2 тис. тонн 
□ соняшникова олія: 71,7 тис. тонн 

поле: 

□ Стан озимих: 

 в хорошому і задовільному: 880,2 тис. га 
(88,8%) 

 в слабкому і розрідженому: 110,4 тис. га 
(11,1%) 



Олійні культури 

Ціни 

09.02.18 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 361,2 +2,6 

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

Соняшникова олія 800,0 +0 

Ріпак 415–420 +0 

Соя 390–400 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 600–23 500 -1500 

Ріпак 12 700–13 300 +0 

Соя 12 000–12 650 -150 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 700–11 600 -100 

Соя 11 600–12 500 -100 

Ріпак 12 500–13 000 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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