
Олійні 
Фокус  

Попит: 

високии  попит на сою з боку експортерів 

підвищення курсу долара дало змогу підвищити закупівельні ціни на соняшник  

Пропозиція: 

аграрії  утримуються від продажу насіння соняшника  

соя з надмірною вологістю  

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тон 

соєві боби: 89,9 тис. тон 

соняшникова олія: 153,5 тис. тон 

Поле: 

соняшник: зібрано 13,28 млн тон з площі 5,84 млн га (99 % від прогнозу)  

соя: зібрано 4,01 млн тон з площі 1,748млн га (95 % від прогнозу) 

ріпак: посіяно на 844 тис. га (117% від прогнозу)  

На експортному ринку нерафінованої  соняшникової  олії  зберігалися знижува-
льні цінові тенденції , що було обумовлено кон'юнктурою світового ринку рос-
линних оліи . Слід зазначити низьку торгівельну активність украї нських вироб-
ників. На сьогоднішніи  день вони неохоче заключають нові експортні контракти и  основні відвантаження соняш-
никової  олії  проводяться за раніше укладеними договорами. Варто відзначити дисбаланс цін попиту та пропози-
ції , навіть з огляду на суттєве зниження цін пропозиції  (в середньому -15 доларів на тоні), ціни попиту на 10 дола-
рів нижче. 

 

Експортнии  ринок соняшникового шроту протягом звітного періоду лишався стабільним.  На базисі поставки FOB 
ціни пропозиції  озвучувалися в раніше сформованому діапазоні 195–205 дол./т, ціни попиту — 195–200 дол./т. 
Внутрішніи  ринок соняшникового шроту після обвалу лишається стабільним. Виробники пропонуються соняшни-
ковии  шрот за цінами в діапазоні 4500 – 4700 грн/т.  

 

У свою чергу, підвищення курсу долара дало змогу переробникам підвищити закупівельні ціни на насіння соняш-
ника. Великі переробники здіи снювали закупівлі сировини переважно за цінами в діапазоні 10100–10700 грн/т 
СРТ-підприємство залежно від обсягу партії . 

 

На експортному ринку сої  минулого тижня спостерігалося 
зниження цін попиту, що сталося через значне зниження 
на світовому ринку тижнем раніше. На внутрішньому рин-
ку сегмент сої  досить стабільнии . Аграрії  пропонували 
сою на ринок, але оператори відзначають, що більшість 
пропозиціи  з підвищеною вологістю. Експортери проявля-
ють високии  інтерес до закупівлі соєвих бобів. Переробні 
підприємства вели закупівлі сировини невеликими парті-
ями через низькии  попит на соєвии  шрот.  

 

На відміну від соєвого шроту, соєва олія користується зна-
чним попитом, за рахунок чого і підвищується ціна на про-
дукт.  Варто відзначити, на експортному ринку соєвої  олії  
також зросли ціни, що додатково підігріває внутрішніи  
ринок. 

18.11.16 Ціна 
Зміна за  

тиждень 
Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 365,1 +2,8 

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

Соняшникова олія 755–765 -10 

Ріпак 415–425 0 

Соя 380–400 -5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 500–22 000 -100 

Ріпак 12 200–12 500 0 

Соя 10 900–11 200 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 000–10 700 +200 

Соя 10 500–11 100 0 

Ріпак 11 800–12 200  -100 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 

http://phoenix-agro.com.ua/site/
http://phoenix-agro.com.ua/site/

