
Ситуація на ринку 

 

На біржі Чикаго CBOT протягом тижня спостерігалася підвищувальна тенденція і, незважаючи на це, значу-

ще здешевлення в останній торговий день призвело до підсумкової стабільності вартості продукції. Підтри-

мку цінам протягом тижня надавало очікування виходу нового звіту аналітиків USDA, де оцінка врожайності 

сої в США могла бути знижена через несприятливу погоду в літній період. Підтримку цінам в розглянутий 

період надавала і затримка сівби сої в Бразилії. Однак 

підсумкове підвищення аналітиками USDA прогнозу сві-

тового виробництва сої на 1 млн тонн в п'ятницю приве-

ло до спаду цін. 

  

На ринку американської соєвої олії фіксувався впевне-

ний підвищувальний тренд, обумовлений різким стриб-

ком цін на ринку нафти, що спричинило за собою зрос-

тання цін на всі рослинні олії. Підтримку цінам додатко-

во надає хороший попит на продукцію на внутрішньому 

ринку США з боку біодизельній промисловості з огляду 

на підвищення імпортних мит на біодизель з Аргентини 

та Індонезії. 

 

На європейському ринку соняшникової олії ціни лишали-

ся стабільними на рівні 800 дол./т на базисі FOB в Рот-

тердамі. Така ж ситуація і на експортному ринку Украї-

ни. Ціни попиту та пропозиції впродовж тижня варіюва-

лися в діапазоні 755–758 дол./т та 763–765 дол./т відповід-

но на базисі FOB з поставкою в листопаді-грудні. Зни-

ження цін відбулося на ринку соняшникового шроту че-

рез низький попит на продукт зі сторони імпортерів. На 

кінець звітного періоду ціни попиту опинилися в діапазо-

ні 155–162 дол./т FOB в залежності від якісних характери-

стик продукту. 

 

Експортні ціни на соєві боби з України на фоні кон’юнкту-

ри світового ринку та активного попиту за підсумками 

тижня зросли до 385–390 дол./т. Значно здорожчав соє-

вий шрот — до 350–365 дол./т FOB, що на 10-15 доларів 

більше ніж тижнем раніше. 

 

На внутрішньому ринку насіння соняшника дорожчає че-

рез високий попит на фоні обмеженої кількості пропози-

цій. Вартість олієнасіння минулого тижня склала 10400–

11200 грн/т на базисі СРТ-порт. Ціни на соєві боби також зросли на фоні активного попиту та конкуренції між 

переробниками та експортерами. 

 

 

10.11.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 359,1 +0,1 

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

Соняшникова олія 758—765 -3 

Ріпак  445—455 +0 

Соя 385—390 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 600—23 500 0 

Ріпак 12 500—13 300  +0 

Соя 11 400—11 800 +200 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 500—11 000 +100 

Соя 10 500—11 000 +100 

Ріпак 12 000—12 600 +0 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит 

Пропозиція: 

Зростання пропозицій 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 86,2 тис. тонн 

соєві боби: 69,2 тис. тонн 

соняшникова олія: 41,6 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

соя: 1,84 млн га, 86% (3,52 млн тонн) 

соняшник: 5,86 млн га, 98% (11,72 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:860 тис. га (112%) 

Олійні 

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

