
Ситуація на ринку 

Котирування на соєві боби на Чиказькій біржі протягом тижня знаходилися в знижувальному тренді. 

На ціноутворення впливали наступні фактори: 

 активне просування збиральної кампанії в США, 

 затримка сівби сої в Бразилії через надмірно посушливих погодних умов, 

 активний попит на сою з боку Китаю. 

Відповідна тенденція і на ринку рослинних. На ринку 

американської соєвої олії на біржі CBOT протягом 

тижня спостерігалося впевнене зниження цін на фоні 

розвитку ринку сої, додатковим фактором зниження 

цін стало ослаблення ринку нафти та пальмової олії. 

На європейському ринку соняшникової олії відзна-

чався знижувальний тренд, і до кінця звітного 

періоду жовтневий контракт на поставку продукції 

склав 795 дол./т проти 810 дол./т тижнем раніше. 

 

Експортний ринок України  

 

Ціни попиту та пропозиції на нерафіновану соняшни-

кову олію знижувалися через аналогічну тенденцію 

на світовому ринку сої та рослинних олій. Так, ціни 

попиту на кінець звітного періоду встановилися в 

діапазоні 760–765 дол./т FOB (з поставкою в жовтні-

грудні). Ціни попиту на сою з постачанням в жовтні-

листопаді озвучувалися в межах 350–360 дол./т СРТ .  

Ціни попиту на насіння ріпаку навпаки зросли — до 

420–425 дол./т на базисі СРТ-порт, що пов’язано зі 

зниження курсу євро по відношенню до долара. 

 

Внутрішній ринок сої перебуває під впливом збіль-

шення пропозиції нового урожаю та девальвації 

національної валюти. На ринку насіння соняшника 

спостерігалося зниження цін. Дана ситуація пояс-

нювалася відповідною тенденцією на експортному 

ринку соняшникової олії та просуванням збиральної 

кампанії. 

 

  

08.09.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 355,8 -5,8 

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

Соняшникова олія 765—780 -10 

Ріпак  445—455 +5 

Соя 380—385 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 700—22 200 0 

Ріпак 12 500—13 300  +500 

Соя 11 000—11 500 +300 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 600—11 100 -100 

Соя 10 500—11 000 +100 

Ріпак 12 000—12 600 +200 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит на насіння соняшника 

Пропозиція: 

Достатня пропозиція нового урожаю 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 112,8 тис. тонн 

соєві боби: 11,8 тис. тонн 

соняшникова олія: 50,6 тис. тонн 

Поле.  

Збиральна кампанія 

соя: 1,2 млн га (2,2 млн тонн) 

соняшник: 4,795 млн га (5,5 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:813 тис. га (105%) 

Олійні 

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

