
Олійні 
Фокус  

Попит: 

↑ різкии  стрибок світових цін 

Пропозиція: 

↑ аграрії  утримуються від продажу насіння соняшника 

↓ збільшення пропозиції  сої  

Відвантаження в портах: 

↓ ріпак: 0 тис. тонн 

↑ соєві боби: 78,1 тис. тонн 

↑ соняшникова олія: 121,1 тис. тонн 

Поле: 

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

□ соя: зібрано 4,01 млн тонн з площі 1,749 млн га (95 % від прогнозу) 

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

На біржі СВОТ котирування сої  за тиждень «злетіли». Рушіи ним фактором 

цього тренду став активнии  експорт американської  оліи ної . Так, з початку 

МР обсяг відвантажень американських соєвих бобів склав 21,7 млн тонн проти 15,61 млн тонн, у середньому 

за останні 5 років. Крім того, американські експортери поспішають укласти контракти на поставку своєї  про-

дукції  до того, як на ринок надіи де урожаи  оліи ної  з Південної  Америки. Зростанню цін також сприяло і осла-

блення курсу долара США в окремі дні. 

Динаміка піди ому на маи данчику сої , подорожчання нафти і заява Агентства із захисту навколишнього сере-

довища США (EPA) про підвищення частки змісту біопалива в транспортному паливі на 6% в рік у 2017 році 

підірвали ринок соєвої  олії  за яким пішов і ринок соняшникової . У Європі по закінченню розглянутого періо-

ду ціна наи ближчого контракту продукції  підвищилася на 15 доларів на тонні — до 830 дол./т. Зростанню 

цін також сприяв хорошии  попит на продукцію. 

Світові тенденції  наслідував и  експортнии  ринок Украї ни. Ціни попиту/пропозиції  на украї нському експорт-

ному ринку сої  сягали 400–405 дол./т на умовах поставки FOB. Ціни попиту варіювалися, як правило, в діапа-

зоні 370–385 дол./т СРТ. 

На експортному ринку соняшникової  олії  також відзначався істотнии  ріст цін попиту/пропозиції  внаслідок 

підвищення цін на соєву олію в США. Так, ціни попиту зросли в середньому на 20 дол./т і озвучувалися пере-

важно в межах 770–775 дол./т на базисі FOB (поставка в грудні-березні). Але підвищення цін на олію завжди 

обіцяє зниження цін на шрот. Так, внаслідок зниження цін на світовому ринку соєвого шроту спостерігалося 

зниження цін на продукцію украї нського походження 

на світовіи  арені. На базисі поставки FOB ціни пропози-

ції  знизилися в середньому на 5-10 дол./т і озвучували-

ся не вище 195 дол./т. Ціни попиту до кінця тижня ва-

ріювали в межах 178–185 дол./т на базисі FOB. 

Щодо внутрішнього ринку, то на ринку насіння соняш-

нику спостерігалися різноспрямовані цінові тенде-

нції . На початку тижня переробники знижували закупі-

вельні ціни через низькі ціни на продукти переробки. 

Однак до кінця звітного періоду спостерігалася висхід-

на цінова тенденція внаслідок зростання цін в сегменті 

соняшникової  олії . У свою чергу, на ринку соняшнико-

вого шроту істотних змін не відбувалося. Пропози-

ції  надходили за цінами, як правило, в діапазоні 4800–

5000 грн/т EXW. 

25.11.16 Ціна 
Зміна за  

тиждень 
Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 384,3 +19,2 

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

Соняшникова олія 780–785 +20 

Ріпак 420–430 -5 

Соя 390–405 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 500–22 000 +100 

Ріпак 12 200–12 200 -200 

Соя 10 900–11 250 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 000–10 700 - 

Соя 10 500–11 100 +100 

Ріпак 11 800–12 000  -100 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 
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