
Ситуація на ринку 

 

 На біржі Чикаго CBOT котирування сої після значного росту в понеділок протягом наступних днів звітного 

періоду знижувалися на фоні погодного фактору. Зокрема, в Бразилії, станом на початок тижня посівна кампа-

нія була виконана на 85% від запланованих площ, що на 5% перевищує як торішній показник, так і середньорі-

чний результат за останні 5 років. Посівна кампанія сої в Аргентині до 28 листопада прискорилося до 34% від 

плану, що на 0,3% вище минулорічного рівня.  

 

На європейському ринку соняшникової олії, в свою чергу, 

спостерігався поступальний ріст цін. Так, вже в понеді-

лок, 27 листопада, ціна продукції підвищилася на 5 дола-

рів на тонні. Підвищення в подальшому призвело до під-

сумкового зростання цін до 795 доларів за тонну проти 

780 тижнем раніше. Підтримку цінам надає хороший по-

пит на продукт на зовнішніх ринках. 

 

За європейським ринком соняшникової олії слідував і 

експортний ринок України. Так, за підсумками тижня ціна 

на соняшникову олію на базисі FOB досягла діапазону 

744–755 дол/т з поставкою в грудні-березні і 760–762 

дол./т з поставкою в квітні-червні. 

 

На експортному ринку сої відзначалося подальше зрос-

тання цін попиту, зокрема на базисі поставки СРТ зважаю-

чи на недостатню кількість пропозицій. За підсумками ти-

жня валютні ціни попиту на соєві боби варіювалися пере-

важно в діапазоні 363–370 дол./т СРТ. 

 

Ціни на внутрішньому ринку соняшникового комплексу 

впродовж звітного періоду ціни зростали внаслідок зросту 

цін на експортному ринку соняшникової олії та девальва-

ції гривні. За підсумками тижня ціни досягли наступного 

рівня: 

 насіння соняшника: 10600–11000 грн/т, СРТ-

підприємство (+100 грн/т); 

 соняшникова олія: 22300–22500 грн/т, EXW (+200 грн/т); 

 соняшниковий шрот: 4200–4500 грн/т EXW (-0 грн/т). 

 

На внутрішньому ринку сої зазначалося зміцнення цін по-

питу на фоні аналогічної ситуації на експортному ринку 

олійної та дефіциту пропозицій на внутрішньому ринку. 

Максимальні ціни попиту великих переробних підпри-

ємств підвищилися на 100 гривень на тонні — до 11500 

грн/т з урахуванням вартості доставки. Надалі, найімовірніше, ціни попиту та пропозиції будуть підвищувати-

ся за рахунок активного попиту. 

 

 

01.12.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 365,3 +0,4 

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

Соняшникова олія 755—765 +0 

Ріпак  445—455 +0 

Соя 385—390 +0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 500—23 500 +200 

Ріпак 12 500—13 300  +0 

Соя 11 500—11 800 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—11 100 +100 

Соя 10 500—11 600 +100 

Ріпак 12 500—13 000 -0 

Фокус ринку 

Попит: 

Активний попит 

Пропозиція: 

Низька пропозиція сої 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 48,5 тис. тонн 

соєві боби: 4,8 тис. тонн 

соняшникова олія: 49,6 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія 

соя: 1,94 млн га, 98% (3,75 млн тонн) 

соняшник: 5,92 млн га, 99% (11,89 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:864 тис. га (112%) 

Олійні 

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

