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Запаси 

Станом на 1 грудня запаси насіння 

соняшника в усіх категоріях підприємств 

нарощуються, так за листопад запаси 

збільшились на 250 тис. т та склали 7348,7 тис. 

т, що в 1,5 рази більше, ніж в минулому році.  

На зазначену дату на зберігаючих та 

переробних підприємствах було в наявності 

731,3 тис. т сої. Запаси ріпаку у грудні 2013 

року, порівняно з показником на аналогічну 

дату минулого року, менші на 35% та 

складають 185,2 тис. т. 

 

 

Поточна ситуація 

 Минулого тижня ціна на насіння 

соняшнику залишалась стабільною. 

Як ми прогнозували, зниження 

зовнішніх цін на соняшникову олію, 

тиснуть на можливість збільшення 

закупівельних цін сировини. Але висока 

конкуренція переробників на ринку 

сировини та факт зниження 

пропозиції стримали закупівельні ціни 

на встановленому високому рівні 

Минулого тижня знизилися 

мінімальні відпускні ціни. На кінець 

тижня закупівельні ціни коливались в межах 3200–3500 грн/т в залежності від регіону. Найвищі 

ціни, як і раніше, озвучували переробники південного регіону.  

Ціни зовнішніх контрактів повернулись до попереднього рівня, середня ціна на умовах FOB 

становила 460 дол./т (-10 доларів на тонні). 
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В подальшому ціна насіння соняшника буде перебувати в заданому тренді. На ціни будуть 

впливати ті ж фундаментальні фактори, але можливе збільшення пропозиції, що також 

стримає ціну від зростання.  

 На ринку соєвих бобів протягом 

звітного періоду спостерігалася 

підвищувальна цінова тенденція. 

Слід зазначити, що зростання цін 

було найбільш відчутний в південних 

і східних областях. При цьому 

причиною сформованої ситуації в 

південній частині країни було 

зростання цін на боби на умовах 

СРТ- порт.  

Таким чином, в умовах 

конкуренції між великими 

переробними підприємствами і експортоорієнтованими компаніями, закупівельні ціни в 

південному регіоні досягали 4250 грн/т, на умовах СРТ. В центральному регіоні ціна соєвих 

бобів варіювалась в межах 3800-4150 грн/т на умовах самовивозу з господарств. Учасники 

ринку західній частині країни закупівлі соєвих бобів здійснювали найчастіше за вищими цінами 

- в межах 3950-4200 грн / т СРТ, тобто відбулося збільшення максимальних цін. 

Середня ціна експортних контрактів відносно попереднього тижня залишилась на тому ж 

рівні – 480 дол./т (DAF).  

Враховуючи підвищення світових цін на олію та зростання попиту на світовому ринку 

закупівельні ціни якісного олієнасіння будуть утримуватися на високому рівні. Відштовхуючись 

від зростання ціни на експортному рівні, підвищення внутрішніх цін у найближчий час може 

бути суттєвим. 


