
Фокус  

Попит: 

зниження попиту на експортному ринку 

Пропозиція: 

достатня пропозиція соєвих бобів 

достатня пропозиція соняшникової олії 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 9,5 тис. тонн 

соняшникова олія: 139,8 тис. тонн 

Поле: 

Збиральна кампанія: 

 ріпак: 8 тис. га (16 тис. тонн). 

 

 

Ситуація на ринку 
 
За підсумками минулого тижня котирування соєвих бобів на 
Чиказькій біржі СВОТ значно зросли. Зміцненню цін посприяло 
подорожчання нафти. Подальше подорожчання, крім того, 
було стримане публікацією звіту StatisticsCanada, згідно з яким 
посівна площа під канолу в Канаді збільшилася до 22,4 млн 
акрів проти 20,4 млн акрів у минулому році.  
 
На європейському ринку ріпаку відзначалися коливання цін 
через несприятливі погодні умови на більшій частині Східної 
Європи. За підсумками звітного періоду спостерігалося зміц-
нення котирувань французького ріпаку до 362 євро/т проти 
357 євро/т на минулому тижні. Польові роботи зі збору врожаю 
ріпаку вже почалися в Румунії, Франції та деяких інших регіо-
нах. При цьому перспективи врожаю в Україні, як і в багатьох 
країнах Європи, залишаються невтішними. 
 
На українському експортному ринку соняшникової олії ціни на 
продукт поки не інтегрували світовий ріст. На кінець звітного 
періоду ціни попиту знаходилися в діапазоні 730–732 дол./т на 
базисі FOB (поставка в серпні).  
 
На внутрішньому ринку соняшникового комплексу ціни на кі-
нець тижня знизилися на фоні помірного попиту. Так, за підсу-
мками тижня, насіння соняшника коштувало 10500–11100 грн/т 
на умовах поставки СРТ-підприємство. Ціни на соняшниковий 
шріт дещо знизилися через профіцит продукту в середині краї-
ни. 
 
На експортному ринку України соєві боби урожаю 2016 року не 
торгуються. Тож на внутрішньому ринку експортно-орієнтовані 
компанії вийшли з ринку. В свою чергу внутрішні переробники, 
позбувшись конкуренції зі сторони трейдерів-експортерів, ли-
шають закупівельні ціни стабільними, на рівні   10500–
11000 грн/т на базисі СРТ-підприємство. 
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Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 346,2 +13,9 

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

Соняшникова олія 735—750 +5 

Ріпак  415—420  +5 

Соя 370—380 - 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 21 300—21 500 - 

Ріпак 11 800—12 200  -+150 

Соя 10 850—11 300 - 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 500—11 100 - 

Соя 10 500—11 000 - 

Ріпак 10 800—11 200 -100 

ОЛІЙНІ 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

