
Олійні культури 

На біржі Чикаго CBOT впродовж звітного періоду котирування соєвих бобів розвивалися в впевне-
ному підвищувальному тренді, і в п’ятницю ціна склала 359,1 дол./т, що перевищує показник за пі-
дсумками попереднього тижня (346,9 дол./т) на 12,2 долари, а також є максимальним рівнем за 
останні 2 тижні. Ключовим фактором зростання котирувань соєвих бобів є зниження курсу долара 
США до євро до мінімального значення за останні 3 роки. Відзначимо, що оператори ринку продо-
вжують спостерігати за погодніми умовами в регіонах-виробниках соєвих бобів в Південній Аме-
риці. Зокрема, в Аргентині спостерігалася посушлива погода, що може перешкоджати розвитку 
посівів олійної. У той же час, в Бразилії зважаючи на сприятливі погодні умови аналітики агентства 
Conab підвищили прогноз виробництва соєвих бобів на 1,5 млн тонн — до 110,4 млн тонн. 

 
На європейському ринку соняшникової олії спостерігалося 

зниження торгово-закупівельної активності, через що ціни на 

рослинну олію зберігалися на рівні 785 дол./т. 

 

На українському експортному ринку соняшникової олії спосте-

рігалася також низька активність. Ціни лишилися на поперед-

ньому рівні — покупці озвучували ціни попиту в межах 745–750 

дол./т на базисі FOB з поставкою в лютому-березні. На експор-

тному ринку соняшникового шроту фіксувалося зростання цін 

пропозиції, що пояснювалося тенденціями на світовому ринку 

шротів, а також високим попитом на продукт. За підсумками 

звітного періоду ціни пропозиції фіксувалися на рівні 180–185 

дол./т на базисі FOB з поставкою в лютому-березні. 

 

На внутрішньому ринку з огляду на зростання курсу долара по 

відношенню до гривні ціни продовжували зростати. Закупіве-

льні ціни на насіння соняшника досягли діапазону 11200–

11800 грн/т на базисі СРТ-підприємство. В подальшому опера-

тори ринку очікують зростання цін, що спричинено дисбалан-

сом попиту та пропозиції.  В сегменті соняшникового шроту 

зберігається підвищувальна цінова тенденція внаслідок високого попиту на фоні невеликої кілько-

сті пропозицій продукту. Реалізація соняшникової шроту здійснювалася найчастіше за цінами в ді-

апазоні 4800-5200 грн/т без урахування вартості доставки. 

 

В сегменті соєвих бобів фіксувалося зростання цін на фоні девальвації гривні і високого попиту. 

Переробники підвищували ціни попиту до 11700–12000 грн/т на базисі СРТ-підприємство. 

Фокус ринку 
попит: 

↑ активізація експортного ринку соняшни-
кової олії та шроту 
↓ низька експортна активність соєвого ком-
плексу 

пропозиція: 
↑ низька пропозиція сої 

відвантаження в портах: 
□ ріпак: 25,4 тис. тонн 
↓соєві боби: 4,8 тис. тонн 
↑соняшникова олія: 143,4 тис. тонн 

поле: 

□ Стан озимих: 

 в хорошому і задовільному: 872,9 тис. га 
(88,7%) 

 в слабкому і розрідженому: 109,8 тис. га 
(11,2%) 

 не утворили сходів: 21,2 тис. грн (2,6%) 



Олійні культури 

Ціни 

19.01.18 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 359,1 +12,2 

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

Соняшникова олія 747–757 +0 

Ріпак 415–420 +0 

Соя 385–390 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 23 700–24 300 +200 

Ріпак 12 700–13 300 +0 

Соя 12 100–12 400 +350 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 800–11 800 +200 

Соя 11 300–12 150 +100 

Ріпак 12 500–13 000 +0 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

https://fenix-agro.com/site/
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