
Фокус  

Попит: 

пожвавлення попиту на експортному ринку соняшни-

кової олії 

Пропозиція: 

достатня пропозиція соєвих бобів 

зниження пропозиції насіння соняшника 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 7,7 тис. тонн 

соняшникова олія: 115,2 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія: 

 ріпак: 112 тис. га (235 тис. тонн) 

 

 

Ситуація на ринку 
Протягом тижня котирування соєвих бобів на Чиказькій біржі СВОТ продовжили зростати. Ціни підтримав 

майданчик американської пшениці. Подорожчанню олійної на початку тижня сприяла і публікація звіту 

USDA, згідно з яким посівна площа під олійною виявилася нижчою за очікування операторів ринку. У той 

же час, баланс рекордної світової пропозиції сої в поточному сезоні стримував подальше подорожчання.  

Наразі цікавим для України є торгівельний майданчик європейського ріпаку, де за підсумками тижня ціна 

на найближчий контракт олійної склала 369 євро/т проти 362 євро/т у кінці минулого тижня. Ринок знахо-

диться під впливом посушливої погоди в багатьох регіонах Східної Європи. Проте, перші показники вро-

жайності ріпаку у Франції є менш песимістичними, ніж очікувалося — 32-34 ц/га, що стримувало зростання 

цін. 

Позитивним для української соняшникової олії виявився тиждень на ринку соняшникової олії у Європі. За 

підсумками тижня ціна зросла на 15 доларів, — до 795 дол./т. Ринок відзначається значним попитом з боку 

імпортерів. 

На українському експортному ринку соняшникової олії ціни на продукт нарешті інтегрували світовий ріст. 

На кінець звітного періоду ціни попиту та пропозиції зросли в середньому на 10 доларів на тонні.  

Експортний ринок соняшникового шроту поки лишається стабільним. Ціни попиту варіювалися найчасті-

ше в межах 160–165 дол./т на умовах FOB (поставка в липні). Щодо поставки СРТ, ціни попиту фіксувалися 

в межах 141–145 дол./т. 

Експортний ринок соєвих бобів також на фоні кон’юнктури світового ринку за тиждень додав 5 доларів на 

тонні. 

На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ціни поводили себе неоднозначно. Ціни на олію збіль-

шилися за рахунок активного попиту на внутрішньому ринку. Вартість насіння соняшника не змінилася і 

складала 10500–11100 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. Але варто відзначити зменшення кіль-

кості пропозицій на ринку, тож на майбутнє можливе зростання закупівельних цін на олійну. Ціни на соня-

шниковий шрот знову знизилися через профіцит продукту в середині країни. 

У свою чергу внутрішні переробники сої за умов відсутності конкуренції з боку трейдерів-експортерів зни-

жують закупівельні ціни. За підсумками тижня вони встановилися на рівні 10400–10900 грн/т на базисі СРТ

-підприємство. 

07.07.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 366,2 +19,8 

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

Соняшникова олія 745—760 +10 

Ріпак  420—425  +5 

Соя 375—385 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 500—22 100 +150 

Ріпак 11 800—12 300  +200 

Соя 10 850—11 200 -200 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 500—11 100 - 

Соя 10 300—10 900 -100 

Ріпак 10 400—12 200 +200 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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