
Фокус  

Попит: 

зниження світової ціни на соєві боби 

зниження світових цін на рослинну олію 

Пропозиція: 

низький рівень пропозиції соняшника 

достатній рівень пропозиції сої 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 8,3 тис. тонн 

соняшникова олія: 63,3 тис. тонн 

Поле: 

із засіяних 899,2 тис. га сходи озимого ріпаку отрима-

но на  855,9 тис. га (95%).  

Стан сходів: 

 добрий та задовільний — 697,4 тис. га (82%);  

 слабкий і зріджений — 157,2 тис. га (18%). 

Ситуація на ринку 

Після динамічного росту котирувань сої тижнем раніше, у звіт-

ному періоді ринок почав корегувати зміни. Так, котирування 

соєвих бобів на біржі СВОТ протягом тижня розвивалися 

переважно в знижувальному  тренді. Здешевленню олійної 

головним чином сприяли хороші перспективи виробництва 

культури в Південній Америці, а також припинення дощів в 

Аргентині.  

За соєвими бобами знижувалися ціни й на рослину олію. Так, 

за підсумками тижня соєва олія на торговому майданчику 

СВОТ втратила 19,4 долари на тонні — 755,5 дол./т.  На євро-

пейському ринку ріпакової олії протягом тижня спостерігалося 

зниження цін. За підсумками розглянутого періоду найближ-

чий контракт продукції склав 845 євро/т проти 869 євро/т тиж-

нем раніше. 

На європейському ринку соняшникової олії протягом звітного 

періоду відзначалася тенденція стабільності цін. Ціна найбли-

жчого контракту продукції склала 815 дол./т, як і тижнем рані-

ше. Підтримку цінам робить хороший попит на масло на світо-

вому ринку. Багато імпортерів на даний момент віддають пе-

ревагу соняшниковій олії перед соєвою і пальмовою на тлі кон-

курентоспроможної ціни. 

На експортному ринку України в сегменті соняшникової олії 

зберігалася низхідна цінова тенденція. Ціни попиту, в більшос-

ті випадків, до кінця тижня не перевищували 755 дол./т FOB 

(поставка в лютому–червні). 

У свою чергу, на внутрішньому ринку сировини зберігалося 

зростання цін, що було обумовлено бажанням залучити додат-

кові обсяги сировини в умовах обмеженої пропозиції. 

 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 385.5 -6.7 

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

Соняшникова олія 765—775 -5 

Ріпак     

Соя 390—405 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 800—23 200 +100 

Ріпак     

Соя 11 400—11 900 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшни-

ка 
10 300—11 000 +100 

Соя 10 600—10 800 +100 

Ріпак 11 200—11 800 0 
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