
Олійні культури 

На біржі Чикаго CBOT для котирувань соєвих бобів упродовж тижня перебували в 
знижувальному тренді. На ринок впливали: 

 плани США і Китаю щодо проведення переговорів стосовно імпортних мит на олій-
ну; 

 посівна кампанія соєвих бобів в США, яка станом на 22 квітня була проведена на 
2% від плану, що трохи поступається торішньому показнику (5%). 

 
На ринку соняшникової олії тиждень був відносно 
спокійним — істотних цінових змін не спостерігалося. 
Ціна травневого контракту на готівковому ринку FOB в 
Роттердамі лишається на попередньому рівні — 800 
дол./т.  
 
На українському експортному ринку соняшникової 
олії істотних цінових коригувань не фіксувалося. Ці-
ни попиту озвучувалися в межах 775–785 дол./т на 
базисі FOB з поставкою в травні. На відміну від олії ук-
раїнський шрот на світовій арені дорожчає. Причини 
зростання цін: високий попит та тенденції на світово-
му ринку шротів. Так, за підсумками тижня на базисі 
поставки FOB ціни попиту варіювалися в межах 255–
265 дол./т. Варто відзначити низьку активність заклю-
чення контрактів, адже більшість виробників закон-
трактувалися до кінця сезону.  
 

В сегменті соєвих бобів відбулося зниження  цін попиту через аналогічну динаміку в 
світовому соєвому комплексі. Ціни попиту на сою українського походження  досяга-
ли 410–420 дол./т на базисі СРТ. 
 
На внутрішньому ринку України зберігалася висока конкуренція між великими пере-
робними підприємствами. Кількість пропозицій соєвих бобів та насіння соняшника 
була низькою на тлі скорочення запасів сировини у аграріїв. Таким чином, ціни по-
питу підвищувалися. В деяких випадках ціни на насіння соняшника досягали 12600 
грн/т на базисі СРТ-підприємство. Переробники сої підвищили ціни попиту до 13400
–13500 грн/т СРТ-підприємство. 

Фокус ринку 
попит: 

↑ активний попит 
пропозиція: 

↑ низька пропозиція олійних 

відвантаження в портах: 
□ ріпак: 4 тис. тонн 
↑ соєві боби: 17,1 тис. тонн 
□ соняшникова олія: 73,5 тис. тонн 

поле: 

□ Посівна кампанія: 

 Соняшник: 4,4 млн га (79% від прогнозу) 

 Соя: 869 тис. га (45% від прогнозу) 



Олійні культури 

Ціни 

04.05.2018 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 377,4 -6.9 

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

Соняшникова олія 775-785 -2 

Ріпак 425–435 -5 

Соя 440–445 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 700–23 500 +0 

Ріпак 12 200–12 400 +0 

Соя 12 700–13 000 +50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 11 700–12 400 +200 

Соя 12 700–13 400 +200 

Ріпак 11 700–12 200 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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