
Соняшник  
На експортному ринку соняшникової олії за підсумками звітного 

періоду дещо знизилися ціни пропозиції. Таке просідання  стало ре-

зультатом світового здешевлення сої. Варто зазначити, що ціни попи-

ту поки лишаються стабільними. 

На внутрішньому ринку соняшникової олії відбулося зниження від-

пускних цін, як наслідок укріплення національної валюти. 

На експортному ринку соняшникового шроту відзначається зрос-

тання попиту. На фоні цього фактору за тиждень ціни знову зросли на 

5 доларів на тонні. 

На ринку насіння соняшника закупівельні ціни практично залиши-

лися на колишньому рівні не дивлячись на коливання на валютному 

ринку. Перш за все стабільність ринку сировини стало можливе за ра-

хунок укріплення ринку продуктів переробки та низького рівня про-

позиції олійної на ринку.  

Прогноз  

У перспективі очікується незначне укріплення експортного ринку соняшникової олії на фоні ак-

тивного попиту на український продукт. Оскільки на ринку відносно збалансована вартість попи-

ту/пропозиції — ціни на насіння соняшника будуть зростати лише через можливу девальвацію 

національної валюти. Ціни на соняшниковий шрот продовжать зростати як на експортному рин-

ку, так і на внутрішньому. 

 Ціни на 

звітну дату  

(11.04) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 780–785 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 790–800 дол./т -5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 185–190 дол./т +5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 190–195 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10400 – 11000 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22000 – 22700 грн/т -250 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22000 – 22800 грн/т -200 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4600 – 5000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  - 

Ринок олійних культур 



  

 

 

Найближчий контракт соєвих бобів на біржі Чикаго СВОТ протягом звітного періоду розвивався пе-

реважно у знижувальному тренді, завершивши тиждень здешевленням. Ринок олійної у США продов-

жує залишатися під тиском конкуренції з боку американської продукції і швидких темпів збирання 

сої в Бразилії. 

На експортному ринку України ціни попиту на сою на базисі поставки FOB залишалися стабільни-

ми на рівні 355–360 дол./т. На умовах поставки СРТ-порт ціни попиту дещо знизилися на фоні укріп-

лення національної валюти. 

На внутрішньому ринку соєвих бобів фіксувалася стабільна цінова ситуація. Переробні підприємст-

ва готові платити за сою 9600 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. 

Експортний ринок соєвої олії продовжує зростати за рахунок високого попиту на продукт з боку  

імпортерів. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, так і активності торгі-

влі. Відпускні ціни, як раніше озвучувалися, коливалися в діапазоні 9800–10500 грн/т без урахування 

вартості доставки. 

 Ціни на 

звітну дату
(11.04) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 350–365 дол./т - 

Україна FOB (попит) -  

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9700–10000 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 9200—9800 грн/т - 

Пропозиція, EXW 9400—10000 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 20600–21100 грн/т +100 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10200 грн/т - 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т - 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

http://phoenix-agro.com.ua/analytics/
http://phoenix-agro.com.ua/analytics/

