
Олійні 
Фокус  

Попит: 

↑ ріст цін на рослинні олії  

Пропозиція: 

↑ аграрії  утримуються від продажу насіння соняшника 

Відвантаження в портах: 

↓ ріпак: 49,3 тис. тонн 

↑ соєві боби: 100,5 тис. тонн 

↑ соняшникова олія: 78,6 тис. тонн 

Поле: 

□ соняшник: зібрано 13,41 млн тонн з площі 5,89 млн га (99 % від прогнозу) 

□ соя: зібрано 4,13 млн тонн з площі 1,8 млн га (98 % від прогнозу) 

□ ріпак: посіяно на 845 тис. га (117% від прогнозу)  

Підвищення цін на 

нафту, подорожчан-

ня сої , обмежена пропозиція пальмового масла в Ма-

лаи зії  і перспективи не дуже швидкого нарощування 

и ого виробництва наи ближчим часом сприяли подо-

рожчанню соняшникової  олії  на світовому ринку. Ще 

на початку тижня ціна на продукцію суттєво підви-

щилася і, незважаючи на подальше зниження, за під-

сумками тижня ціна наи ближчого контракту продук-

ції  склала 845 дол./т проти 830 дол./т тижнем рані-

ше. 

Слідом за світовим ринком рослинних оліи  росли ці-

ни і на соняшникову олію украї нського походження. 

До кінця тижня ціни пропозиції  озвучувалися в діа-

пазоні 775–790 дол./т FOB (поставка в грудні-

березні). У тои  же час ціни попиту залишалися відно-

сно стабільними і варіювалися, як правило, в межах 

770–775 дол./т FOB (поставка в грудні-березні). 

У свою чергу на експортному ринку соняшникового шроту спостерігалося зниження цін попиту. Так, за під-

сумками тижня ціни попиту на базисі FOB декларувалися в діапазоні 180–185 дол./т. Украї нські ж виробники 

залишалися на попередніх позиціях, пропонуючи шрот за колишніми цінами — 190–195 дол./т на базисі FOB. 

У тои  же час, на внутрішньому ринку соняшникового шроту зберігалася відносно стабільна ситуація. Продав-

ці соняшникового шроту озвучували ціни пропозиції  наи частіше в діапазоні 4800–5000 грн/т EXW. 

На ринку насіння соняшнику спостерігалося зростання закупівельних цін. Дана ситуація була обумовлена 

відповідною тенденцією на експортному ринку соняшникової  олії , а також коливанням валютного ринку. 

02.12.16 Ціна 
Зміна за  

тиждень 
Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 377,5 -6,8 

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

Соняшникова олія 775–790 +5 

Ріпак 0 0 

Соя 390–405 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 800–22 100 +200 

Ріпак 12 000–12 200 0 

Соя 10 800–11 300 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 200–11 000 +200 

Соя 10 500–11 100 0 

Ріпак 11 500–12 000  -50 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 

http://phoenix-agro.com.ua/site/
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