
Ситуація на ринку 

 

На світовому ринку соєвих бобів ціноутворюючим фактором минулого тижня стало завершення збирання сої 

в США, а також поліпшення погодних умов в Бразилії. Таким чином на біржі Чикаго CBOT протягом тижня 

спостерігався знижувальний тренд у розвитку котирувань американської сої.  

 

На європейському ринку соняшникової олії протягом 

тижня відзначалася низхідна тенденція, при цьому неве-

лике подорожчання в останній торговий день не приве-

ло до значного коректування, і за підсумками тижня вар-

тість продукції знизилася до 782,5 дол./т.  

  

На експортному ринку України в сегменті соняшникової 

олії спостерігалося зниження цін внаслідок відповідної 

тенденції в світовому соєвому комплексі, а також у сег-

менті рослинних олії. Так, ціни попиту знизилися пере-

важно до 752–757 дол./т на базисі FOB (поставка в грудні

-березні). 

 

Саме зниження експортного ринку соняшникової олії 

вплинуло на внутрішній ринок всього соняшникового 

комплексу. За підсумками тижня переробники за насін-

ня соняшнику найчастіше пропонували 10700–11000 

грн/т СРТ-підприємство. Соняшникова олія також знизи-

лася в ціні — до 22500–23000 грн/т EXW. 

 

Експортні ціни на соєві боби з України, незважаючи на 

знижувальну цінову тенденцію на світовому ринку соє-

вих бобів, істотно не змінювалися. Ціни попиту протягом 

тижня варіювалися переважно в діапазонах 360–365 дол./

т на базисі СРТ і 375-380 дол./т на базисі FOB. 

 

На внутрішньому ринку ціни на соєві боби також лишали-

ся стабільними на рівні 11300–11500 грн/т на умовах СРТ-

підприємство.  

 

 

  

17.11.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 363,9 +1,2 

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

Соняшникова олія 757—764 -1 

Ріпак  445—455 +0 

Соя 385—390 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 400—23 400 -200 

Ріпак 12 500—13 300  +0 

Соя 11 500—11 800 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—11 200 -200 

Соя 10 500—11 500 +50 

Ріпак 12 500—13 100 +0 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит 

Пропозиція: 

Зростання пропозицій 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 50 тис. тонн 

соняшникова олія: 117,3 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

соя: 1,86 млн га, 93% (3,56 млн тонн) 

соняшник: 5,87 млн га, 99% (11,78 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:861 тис. га (112%) 

Олійні 

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

