
Олійні 
 За рахунок покращення погоди у США перспективи хорошого урожаю соєвих бобів зростають, що тисне на котиру-

вання олійних на Чиказькій біржі СВОТ. Хоча, варто відзначити, за підсумками тижня котирування зросли на 1,6 

долара на тонні — до 346,1 дол./т.  

 

Американська соєва олія лишається інтегрованим рішенням про імпортні мита на соєву олію з Аргентини та Індоне-

зії, тож ціна продовжує зростати не дивлячись на низхідний тренд на ринку сої та нафти. 

 

Європейський  ринок соняшникової олії стабільний, ціна 

на продукт зафіксувалася на рівні  810 дол./т. На ринку від-

значається  велика кількість пропозицій з країн Причорно-

мор’я. Варто відзначити, у період міжсезоння з невизначе-

ними перспективами врожаю в 2017/18 МР обмежує потен-

ційне здешевлення цін.  

 

Стабільним лишається експортний ринок України. Ціни 

попиту на сою з постачанням у жовтні-листопаді озвучува-

лися в межах 340–350 дол./т СРТ.  Соняшникова олія заку-

повується по 765 дол./т FOB, ріпакова — 820–830 дол./т 

FOB, що на 5 доларів менше ніж тижнем раніше. 

 

Зросли ціни на ріпак українського походження. Зростання 

цін відбулося внаслідок підвищення курсу євро по відно-

шенню до долара. Ціни попиту на насіння ріпаку в портах 

озвучувалися найчастіше у діапазонах 410–420 дол./т СРТ. 

 

Внутрішній ринок сої перебуває під впливом пропозиції 

нового урожаю. Закупівельні ціни на сировину урожаю 

2017 варіюються в межах 10200–10500 грн/т, що на 300 грн 

на тонні менше за закупівельні ціни соєвих бобів урожаю 

2016. Також знизилися відпускні ціни шроту та макуху. Ста-

ном на 1 вересня ціна сягнула 12000–12400 грн/т на умовах 

самовивозу із заводу. У свою чергу соєва олія на 

внутрішньому ринку поки лишається стабільною в ціні, і 

торгується 20500–21400 грн/т. 

 

На внутрішньому ринку насіння соняшника переробники 

переорієнтувалися на новий урожай насіння соняшника, 

який вони сьогодні оцінюють у 10200 – 10600 грн/т на бази-

сі СРТ-підприємство. Ціни на соняшниковий шрот слідом 

за ринком сировини також знизилися – до 4900–5200 грн/т 

на умовах самовивозу із заводу. 
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Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 346,1 +1,6 

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

Соняшникова олія 775—785 -5 

Ріпак  430—440 - 

Соя 380—385 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 700—22 500 - 

Ріпак 12 400—12 800  +100 

Соя 10 250—10 800 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 200—10 650 -300 

Соя 9 800—10 700 -100 

Ріпак 11 500—12 400 - 

Фокус ринку 

Попит: 

  активний попит на олію на експортному ринку 

Пропозиція: 

  незрозумілі перспективи урожаю соняшника 

  початок збиральної кампанії соняшника та сої 

Відвантаження в портах: 

 ріпак: 52,8 тис. тонн 

     соєві боби: 5 тис. тонн 

     соняшникова олія: 53,2 тис. тонн 

Поле.  

 Збиральна кампанія 

соняшник: 220 тис. га (50 тис. тонн) 

соя:220 тис. га (337 тис. тонн) 
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