
Олійні 
Фокус  

Попит: 

↑ ріст світових цін на рослинні олії  

Пропозиція: 

↑ аграрії  утримуються від продажу насіння соняшника 

□ достатніи  рівень пропозиції  сої  

Відвантаження в портах: 

↓ ріпак: 0 тис. тонн 

↑ соєві боби: 90,7 тис. тонн 

↑ соняшникова олія: 87,2 тис. тонн 

Поле: 

□ із засіяних 845,2 тис. га сходи озимого ріпаку отримано на 782,5 тис. га (93%). 

Стан сходів: 

- добрии  та задовільнии  — 642,7 тис. га (82%), 

- слабкии  і зріджении  — 138,4 тис. га (18%).  

На європеи ському ринку соняшникової  олії  третіи  тиждень поспіль відзна-

чалася підвищувальна динаміка. За підсумками тижня ціна наи ближчого 

контракту продукції  склала 850 дол./т проти 845 дол./т тижнем раніше. Відповідно на украї нському експор-

тному ринку соняшникової  олії  домінуючим за підсумками тижня виступив підвищувальнии  тренд. До кінця 

тижня ціни пропозиції  на базисі FOB досягли рівня 800 дол./т (поставка в січні-березні). В свою чергу на екс-

портному ринку соняшникової  шроту на всіх базисах зберігалася низхідна цінова тенденція. Так, на базисі 

поставки FOB ціни пропозиції  знизилися до 185—195 дол./т, при цьому ціни попиту не перевищували 

185 дол./т на тих же умовах. На базисі поставки СРТ мінімальні ціни попиту знизилися до 150 дол./т. 

На внутрішньому ринку зміни експортного інтегрували лише ціни на соняшникову олію — за тиждень міні-

мальні ціни зросли на 100 дол./т. Після стрімкого зростання цін на соняшникову олію в кінці листопада – по-

чатку грудня переробники збільшили закупівельні ціни на насіння соняшника. В тои  же час внутрішніи  ри-

нок соняшникового шроту залишається стабільним. 

У сегменті сої  значних змін цін і активності торгово-закупівельної  діяльності не відзначалося. В соєвому ком-

плексі протягом звітного періоду фіксувалося зростання цін попиту та пропозиції  лише на соєву олію, зважа-

ючи на високии  попит на продукт, а також сприятливу цінову кон'юнктуру на експортному ринку. 

09.12.16 Ціна 
Зміна за  

тиждень 
Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 381,2 +3,7 

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

Соняшникова олія 785—800 +10 

Ріпак - - 

Соя 390—405 0 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 000—22 400 +300 

Ріпак 12 000—12 200 0 

Соя 10 900—11 300 0 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 200—11 000 0 

Соя 10 500—11 100 0 

Ріпак 11 500—12 000 0 

Ситуація на ринку 

За матеріалами компанії 


