
Фокус  

Попит: 

зниження світової ціни на соєві боби 

зниження світових цін на рослинну олію 

Пропозиція: 

зниження рівня пропозиції соєвих бобів 

низький рівень пропозиції насіння соняшника 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 0 тис. тонн 

соєві боби: 128 тис. тонн 

соняшникова олія: 106 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 

Котирування соєвих бобів на біржі СВОТ почали тиждень зі знач-

ного зниження — майже 10 доларів на тонні, але вже продовж 

наступних днів котирування відкорегувалися в бік зростання. Під-

вищенню цін сприяли нестійкі погодні умови в Аргентині, де з по-

чатку наступного тижня прогнозують дощі, тоді як частина півден-

них регіонів, як і раніше, відчуває дефіцит вологи. На думку біль-

шості аналітиків ринку, виробництво сої в країні буде нижче 57 

млн тонн, прогнозованих USDA. У свою чергу, перспектива рекорд-

ного врожаю олійної в Бразилії, незважаючи на уповільнення зби-

ральної кампанії, чинила на ціни тиск. 

З деяким відставанням від динаміки світового ринку повів себе 

експортний ринок соєвих бобів, де минулого тижня відзначалося 

зниження експортних цін попиту та пропозиції. Так, в українських 

портах впродовж звітного періоду спостерігалося зниження цін на 

соєві боби, що пояснювалося аналогічною тенденцією світового 

соєвого комплексу тижнем раніше. За підсумками тижня ціни по-

питу на олійну в українських портах варіювали в межах 364–375 

дол./т на базисі СРТ, що на 3-5 долари нижче ніж тижнем раніше. 

В той же час, оператори ринку вважають зниження експортних цін 

тимчасовим явищем і, зважаючи на активність експортного ринку, 

готові підвищувати внутрішні закупівельні ціни. До того ж, до збі-

льшення закупівельних цін їх спонукає низький рівень пропозиції олійної на ринку. 

Інша ситуація склалася в соняшниковому комплексі. На експортному ринку соняшникової олії ціни вкотре знизилися на фоні зни-

ження світових цін на рослинну олію. Так, за підсумками тижня ціни пропозиції варіювалися в діапазоні 765–770 дол./т на базисі 

поставки FOB (поставка в лютому). В той же час імпортери пропонували за продукт лише 750–755 дол./т на тих же умовах. 

Зважаючи на суттєве зниження цін на соняшникову олію, переробники були вимушені знизити закупівельні ціни на насіння соняш-

ника. Так, за тиждень соняшник втратив в ціні до 100 гривень на тонні, і діапазон закупівельних цін сформувався в діапазоні 10800–

11150 грн./т на умовах поставки СРТ-підприємство. У відповідь на зниження цін кількість пропозицій насіння соняшнику було неве-

ликим. Багато аграріїв вважали за краще не здійснювати продажі олійної, очікуючи вигіднішої  цінової кон'юнктури ринку. 

03.02 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 377,4 -8,1 

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

Соняшникова олія 765—770 -5 

Ріпак     

Соя 387—400 -3 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 500—22 800 -300 

Ріпак     

Соя 11 300—11 800 -100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 800—11 400 -100 

Соя 10 800—11 500 +100 

Ріпак 11 400—12 000 - 
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