
Фокус  

Попит: 

зростання світової ціни на соєві боби 

стабільність цін на рослинну олію 

Пропозиція: 

достатній рівень пропозиції соняшника 

достатній рівень пропозиції сої 

Відвантаження в портах: 

ріпак: 27,5 тис. тонн 

соєві боби: 77,1 тис. тонн 

соняшникова олія: 85,4 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 за тиждень підвищи-

лися на 7,8 доларів на тонні. Зростанню цін головним чином 

сприяли безперервні дощі в Аргентині, які призвели до затоп-

лення частини полів і зниження Мінсільгоспом країни прогнозу 

посівної площі на 0,5 млн га — до 19,8 млн га (-0,8 млн га віднос-

но попереднього року). Експерти не виключають зниження вро-

жаю аргентинської олійної до 53-54 млн тонн або навіть менше. 

При цьому, спекотна погода в найближчі дні може завдати но-

вої шкоди посівам. З іншого боку, очікуваний рекордний урожай 

сої в Бразилії (104 млн тонн), збиральна кампанія якого вже ста-

ртувала, стримував подальше підвищення цін. 

Слідом за соєвими бобами пішло зростання цін на соєву олію, 

але в кінці тижня вони знизилися, під тиском бразильського 

фактора. 

Подібно соєвої олії розвивалася ситуація на європейському ри-

нку соняшникової. Станом на кінець розглянутого періоду 

ціна найближчого контракту продукції повернулася до рівня 

минулого тижня — 815 євро/т. Такі зміни інтегрував й експорт-

ний ринок соняшникової олії в Україні.  

Щодо внутрішнього ринку, то проблеми девальваційного про-

цесу не обійшли ринок олійних культур і продуктів їх перероб-

ки. Так, за підсумками тижня подорожанню піддалися абсолют-

но всі продукти олійного комплексу. 

Варто відзначити, що на фоні значного подорожчання сировини 

— насіння соняшнику і соєвих бобів — в умовах стабільності цін 

на олію, подорожчали соняшниковий та соєвий шроти. 

20.01.2017 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (СВОТ) 392,2 +7,8 

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 22 500—23 200 0 

Ріпак     

Соя 11 400—11 900 +200 

Внутрішні ціни переробних підприємств, грн/т 

Насіння соняшника 10 300—11 000 +100 

Соя 10 600—10 800 +100 

Ріпак 11 200—11 800 0 
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