
Фокус  
Попит: 

високии  попит на сою з боку експортерів 

зниження попиту на соняшник, переробники вичікують зниження цін 

Пропозиція: 

недостатня кількість пропозиціи  насіння соняшника 

активна пропозиція сої  

Відвантаження в портах: 

ріпак: 15,5 тис. тонн 

соєві боби: 53 тис. тонн 

соняшникова олія: 61,1 тис. тонн 

Поле: 

соняшник: зібрано 13,14 млн тонн з площі 5,8 млн га (98 % від прогнозу) 

соя: зібрано 3,945 млн тонн з площі 1,725 млн га (94 % від прогнозу) 

ріпак: посіяно на 831 тис. га (115% від прогнозу)  

Знижувальні цінові тенденції  зберігалися на експортному ринку нерафіно-
ваної  соняшникової  олії , що було обумовлено кон'юнктурою світового ри-
нку. Слід зазначити низьку торговою активність украї нських виробників. 

Експортнии  ринок соняшникового шроту протягом звітного періоду лишався стабільним.  На базисі постав-
ки FOB ціни пропозиції  озвучувалися в раніше сформованому діапазоні 195–205 дол./т, ціни попиту — 195–
200 дол./т. В тои  же час ,на внутрішньому ринку соняшникового шроту — обвал цін. Зокрема, через надли-
шок кількості пропозиціи  продукту, оскільки Білорусь продовжує заборону імпорту украї нського шроту з 
зон АЧС. 

 

На ринку насіння соняшника відзначалася низхідна цінова тенденція, яка утворилася на фоні зниження цін 
на ринку соняшникової  олії . Через зниження закупівельних цін аграрії  не поспішають збувати олієнасіння і 
пропонують на ринок лише соняшник з підвищеною вологістю (більше 10%). 

 

Сегмент сої  в Украї ні досить активнии . Аграрії  
активно пропонували цю оліи ну, а експортери 
проявляли високии  інтерес до закупівель соє-
вих бобів. Лише переробні підприємства вели 
закупівлі сировини невеликими партіями че-
рез низькии  попит на соєвии  шрот.  

 

На відміну від соєвого шроту, соєва олія кори-
стується значним попитом, за рахунок чого і 
підвищується ціна на продукт.  Варто відзна-
чити, на експортному ринку соєвої  олії  також 
зросли ціни, що додатково підігріває внутріш-
ніи  ринок. 

11.11.16 Ціна Зміна за тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 359,5 -1,1 

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

Соняшникова олія 770—775 0 

Ріпак 415—425 0 

Соя 380—405 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 600—22 000 -100 

Ріпак 12 200—12 500 0 

Соя 10 700—11 200 0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 000—10 500 -100 

Соя 10 500—11 100 0 

Ріпак 11 800—12 300  0 

Олійні 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 
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