
Ситуація на ринку 

 

На світовому ринку олійних культур впродовж звітного тижня ціни лишалися в боковому тренді. Котирування 

соєвих бобів на Чиказькій біржі СВОТ незначно підвищилися за підсумками звітного тижня, в той же час соєва 

олія трохи впала в ціні. Головні фактори ціноутворення: 

 високі темпи збиральної кампанії сої, яка до кінця місяця в США була виконана на 83% від запланованих 

площ; 

 затримка посівної кампанії в Бразилії через засушливу 

погоду; 

 висока експортна активність американської сої за під-

сумками тижня — 1,98 млн. тонн. 

 

На європейському ринку соняшникової олії спостерігала-

ся волатильність цін. За підсумками звітного періоду ціна 

на соняшникову олію зафіксувалася на рівні 800 дол./т на 

базисі FOB в Роттердамі проти 795 дол./т тижнем раніше. 

 

Український експортний ринок протягом тижня не за-

знавав змін. Ціни попиту та пропозиції на соняшникову 

олію лишилися в встановленому діапазоні — 755–758 

дол./т та 763–765 дол./т відповідно на базисі FOB з пос-

тавкою в листопаді-грудні. Вагомий дисбаланс цін попиту 

та пропозиції на продукт утворився на фоні великої кіль-

кості пропозицій на ринку через вхід в активну фазу сезо-

ну та активізацію всіх заводів-виробників. Ціни попиту на 

соняшниковий шрот не змінювалися з огляду на низьку 

активність торгівлі. Так, ціни попиту варіювалися в основ-

ному в межах 160–165 дол./т на базисі FOB. 

 

На внутрішньому ринку насіння соняшника дорожчає че-

рез високий попит на фоні обмеженої кількості пропози-

цій. Вартість олієнасіння минулого тижня склала 10400–

11200 грн/т на базисі СРТ-порт. На сьогоднішній день всі 

оператори ринку сходяться на думці, що ціни на соняш-

ник продовжать зростати і надалі. При цьому внутрішній 

ринок перенасичений пропозиціями соняшникового шро-

ту, тож ціни на нього падають. За підсумками тижня вар-

тість соняшникового шроту склала 4400–4600 грн/т EXW. 

 

Експортні ціни на соєві боби з України також лишалися 

стабільними 380–385 дол./т. На ринку відзначається акти-

вний попит на олійну. На внутрішньому ринку відзначала-

ся підвищувальна цінова тенденція, внаслідок зростання 

курсу долара по відношенню до гривні, а також скорочення кількості пропозицій соєвих бобів. Ціни попиту 

переробних підприємств варіювалися в основному в діапазоні 11000–11400 грн/т з урахуванням вартості дос-

тавки. 

 

03.11.17 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 359,0 +0,7 

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

Соняшникова олія 760—765 +3 

Ріпак  445—455 +0 

Соя 385—390 +5 

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т 

Соняшникова олія 22 600—23 500 0 

Ріпак 12 500—13 300  +0 

Соя 11 200—11 550 +100 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 500—11 000 +100 

Соя 10 500—11 000 +200 

Ріпак 12 000—12 600 +0 

Фокус ринку 

Попит: 

Помірний попит 

Пропозиція: 

Утримання насіння соняшника 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 27,6 тис. тонн 

соєві боби: 7,5 тис. тонн 

соняшникова олія: 56,2 тис. тонн 

Поле.  

Збиральна кампанія 

соя: 1,71 млн га, 86% (3,25 млн тонн) 

соняшник: 5,65 млн га, 95% (10,92 млн тонн)  

Посівна кампанія 

ріпак:855 тис. га (111%) 

Олійні 

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

