
Соняшник  

У звітний період переробники зупинили закупівлі й задекларували ціни на колишньо-
му, низькому рівні. Так, ціни на соняшник встановилися на рівні 9000—9600 грн/т на 
умовах СРТ-підприємство. 

У свою чергу, аграрії продовжували стояти на своєму і пропонували насіння соняшнику 

за колишніми відпускними цінами 9600—10300 грн/т на умовах самовивозу з господар-

ства. 

Соя 
Експортний ринок. Активність торговельної діяльності на ринку залишалася невисокою, оскільки українська соя залишається не-
конкурентною на світовій арені. Це пов'язано з її високою ціною (у зв'язку з неврожаєм). У звітний період ціни на соєві боби україн-
ського походження знизилися під впливом світової кон'юнктури соєвого сегме-
нта. Так, за підсумками тижня на умовах FOB ціни попиту озвучувалися в 
межах 345 дол./т. Ціни пропозиції поки залишаються стабільними 355—365 
дол./т на тих же умовах поставки. 

Внутрішній ринок. На внутрішньому ринку сої ціни залишаються стабіль-
ними в національній валюті. На базисі СРТ-порт значно активізувався по-
пит на сою. У звітний період закупівельні ціни на базисі СРТ-порт в націо-
нальній валюті досягли діапазону залишилися колишніми 9000—9300 грн/т. 

Переробники озвучували ціни попиту в діапазоні 9200—9300 грн/т СРТ-
підприємство. 

Ринок  
олійних  культур 

Прогноз 

На переробних підприємствах запаси сировини поступово виснажують-

ся, що змусить переробників активізувати закупівельну діяльність за 

прийнятними для аграріїв цінами. 

Значне зниження закупівельних цін — тимчасове явищем і вже незаба-

ром закупівельні ціни відновляться до рівня 10000 грн/т. 

Прогноз 

Враховуючи зниження цін на експортному 

ринку, очікується зниження закупівельних 

цін на базисі СРТ-порт. Укріплення закупіве-

льних цін найчастіше сприяло зростанню 

активності аграріїв, але попит на олійну за-

лишається на високому рівні напередодні 

свят, відповідно можна чекати стабільності 

внутрішніх закупівельних цін у короткостро-

ковій перспективі.  



Про це свідчить активність експортно-орієнтованих компаній, які практично вийшли з ринку, переступивши до закупівель сої. На 
ринку залишилися лише поодинокі компанії які пропонують за олійну 8200 - 8500 грн/т на базисі СРТ-порт. 

Внутрішні переробники також вийшли із сегмента, переключившись на переробку соняшника та сої. 

Про це свідчить активність експортно-орієнтованих компаній, які практично вийшли з ринку, переступивши до закупівель сої. На 
ринку залишилися лише поодинокі компанії які пропонують за олійну 8200 - 8500 грн/т на базисі СРТ-порт. 

Внутрішні переробники також вийшли з сегмента, переключившись на переробку соняшника та сої. 

Ріпак 

Посівна кампанія. До 23 вересня озимий ріпак в Україні 
був посіяний на площі 550 тис. га (67% офіційного плану) в 
порівнянні з 769 тис. га рік тому. 

Незважаючи на те, що оптимальні строки для сівби цієї 
культури закінчилися у другій декаді вересня, фермери про-
довжують сіяти по 3-5 тис. га в день в надії на затяжну і теп-
лу осінь і прихід довгоочікуваних дощів, адже в 2016/17 
сезону ріпак може стати однією з наймаржинальніших куль-
тур в Україні. 

Ринок України. Експортний сезон закінчено. За поперед-
німи даними експортний потенціал в 2015/16 МР становить 
1,4 млн т. З початку липня до середини вересня експорт 
склав 1,3 млн т, що говорить про закінчення експортного 
сезону даної культури.       

   Огляд підготовлений за матеріалами компанії «Фенікс-Агро» 
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