
Фокус  

Попит: 

зниження світової ціни на соєві боби 

зниження попиту на українські соєві боби 

укріплення попиту на українську соняшникову олію 

Пропозиція: 

низька пропозиція насіння соняшника 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 0 тис. тонн 

соняшникова олія: 98,3 тис. тонн 

Поле: 

Посівна кампанія: 

 соняшник: 1,549 тис. га (29% від прогнозу); 

 соя: 55 тис. га (3% від прогнозу). 

 

 

Ситуація на ринку 
 
У Бразилії прибирання сої просувається дуже активно, до 

того ж в країні виникла проблема з нестачею сховищ для 

рекордного врожаю. Це стало рушійним фактором ціноу-

творення соєвих бобів на Чиказькій біржі СВОТ. Також, 

на сьогоднішній день увага експертів уже прикута до по-

чатку посівної кампанії в США під урожай 2017/18 МР. 

Ринок соєвої олії слідував тенденціям ринку соєвих бобів 

і також знизився за підсумками звітного періоду. Щодо 

європейського ринку соняшникової олії, то там не відзна-

чалося суттєвих цінових змін. За підсумками тижня ціна 

на масло незначно підвищилася — до 785 дол./т проти 

780 дол./т на кінець минулого тижня. Експортні ціни укра-

їнської соняшникової олії також лишалися відносно ста-

більними. Ціни пропозиції варіювали в раніше сформова-

ному діапазоні 720–730 дол./т FOB (поставка в травні-

серпні). При цьому ціни попиту на фоні зростання євро-

пейського ринку до кінця тижня здебільшого, слідом за 

Європою, збільшилися до 717–719 дол./т FOB (поставка у 

травні–червні). 

На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ціни 

лишалися без змін. Так, олійно-екстракційні заводи заку-

повували насіння соняшника за 10 600—11 100 грн/т на 

базисі СРТ-підприємство.  

21.04.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 349,4 -1,6 

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

Соняшникова олія 720—735 - 

Ріпак  405—410  - 

Соя 385—395 -5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 400—21 650 - 

Ріпак 12 000—12 200  -  

Соя 11 550—12 400 -150 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 600—11 400 - 

Соя 11 300—11 800 - 

Ріпак 10 300—11 000 -1000 

ОЛІЙНІ 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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