
Олійні 
Фокус  
Попит: 

↓  зниження світових цін на рослинні олії  

Пропозиція: 

□ достатніи  рівень пропозиції  соняшника 

□  достатніи  рівень пропозиції  сої  

Відвантаження в портах: 

↓  ріпак: 0 тис. тонн 

↑ соєві боби: 51,8 тис. тонн 

↑ соняшникова олія: 56,8 тис. тонн 

Поле: 

□  із засіяних 845,2 тис. га сходи озимого ріпаку отримано на 782,5 тис. га (93%).  

Стан сходів: 

- добрии  та задовільнии  — 642,7 тис. га (82%),  

- слабкии  і зріджении  — 138,4 тис. га (18%). 

За підсумками звітного періоду котирування соєвих бобів на біржі СВОТ 

суттєво знизилися. Причини зниження котирувань: 

- рекорднии  урожаи  сої  в США 

- перспектива високого валового збору в Бразилії  

- опади на частини оліи ного пояса в Аргентині поліпшили стан ґрунту, що сприяло відновленню сівби 

культури 

- зміцнення курсу долара США 

Активнии  попит на оліи ну на світовому ринку, зокрема з боку Китаю дещо стримував падіння цін на сою 

на головному торговому маи данчику сої . 

Слідом за ринком сої , а також пальмової  олії  та нафти в окремі дні тижня знизилися ціни на соєву олію, за 

якою, в свою чергу, слідував і ринок соняшникової  олії . За підсумками розглянутого періоду в Європі ціна 

наи ближчого контракту соняшникової  олії  склала 820 дол./т проти 845 дол./т тижнем раніше. Відповідно до 

світової  ціни за підсумками тижня на украї нському експортному ринку нерафінованої  соняшникової  олії  

зберігалася низхідна цінова тенденція. Діапазон цін пропозиції  до кінця тижня становив 770 – 780 дол./т на 

базисі FOB (поставка в січні-березні). Ціни попиту в більшості випадків не перевищували 760 дол./т на тих 

же умовах. 

На експортному ринку соняшникового 

шроту спостерігалася стабілізація ціно-

вої  ситуації . За підсумками тижня на 

базисі поставки FOB ціни пропозиції  

озвучувалися в діапазоні 165 – 180 

дол./т, в залежності від якісних харак-

теристик продукту. Ціни попиту не пе-

ревищували 175 дол./т FOB. На базисі 

поставки СРТ ціни попиту становили 

140 – 150 дол./т. 

23.12.16 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 363,4 -17,5 

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

Соняшникова олія 770—780 -10 

Ріпак     

Соя 390—405 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 000—22 200 -250 

Ріпак 12 000—12 200 0 

Соя 10 900—11 250 -50 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—11 000 +100 

Соя 10 400—10 900 -50 

Ріпак 11 500—12 000 0 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 
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