
Ринок  

олійних культур 

Соняшник  

Запаси. Згідно з даними Державної служби статистики 

України, станом на 1 грудня 2015-го запаси насіння соняшнику становили 

4,2 млн. тонн, що на 12% більше, ніж у минулому році. 

Безпосередньо в сільськогосподарських організаціях збереглося 4,2 млн 

тонн (+17% до 2014-го). В аграрних підприємствах (крім ма-

лих), що здійснюють переробку та зберігання насіння со-

няшнику, зберігалося 2,7 млн тонн (на 5% більше, ніж в 

2014-му). 

Внутрішній ринок. На ринку соняшнику відзначаєть-

ся помірний попит, оскільки більшість заводів вже пок-

рито сировиною на період новорічних свят. 

Так, не дивлячися на зниження курсу гривні, закупівель-

ні ціни на насіння соняшнику не повернулися в колишні 

позиції (10000 грн/т). У звітний період багато перероб-

ників залишилися при своїх і декларували закупівельні 

ціни на колишньому низькому рівні — 9200 грн/т на 

умовах доставки СРТ-підприємство. Однак, заводи-

переробники, які потребували поповнення запасів сиро-

вини, були змушені встановити закупівельні ціни на рів-

ні 9500 грн/т на тих же умовах. Заводи які хотіли здійсню-

вати закупівлі великотоннажними партіями озвучували закупівельні ціни на рівні 9800—9900 грн/т на 

умовах поставки СРТ-підприємство. 

Підвищення закупівельних цін було пов'язано в першу чергу з відсутністю пропозицій олієнасіння на рин-

ку, оскільки, аграрії, вважаючи зниження закупівельних цін тимчасовим явищем, продовжували стояти на 

своєму, і пропонували насіння соняшнику за колишніми відпускними цінами 9600—10300 грн/т на умовах 

самовивозу з господарства. 

Прогноз  

Сезонна гонка за сировиною на ринку соня-

шнику підійшла до кінця, наступну хвилю то-

ргової активності можна чекати з середини 

січня. Цей фактор говорить про те, що стрім-

кого підвищення закупівельних цін на насін-

ня соняшнику не передбачається до кінця 

року. 

До того ж, ринок продуктів переробки, на 

сьогоднішній день залишається не в кращо-

му становищі. За останній місяць українська 

соняшникова олія втратила 5—15 дол./т на 

умовах поставки FOB. Експортний ринок 

соняшникового шроту також знижується. 

Так, українські переробники просто не мо-

жуть підвищувати закупівельні ціни на сиро-

вину. 



Експортний ринок. Активність торговельної дія-

льності на ринку залишалася невисокою, оскільки 

українська соя залишається неконкурентною на сві-

товій арені. Це пов'язано з її високою ціною (у зв'яз-

ку з неврожаєм). У звітний період ціни на соєві боби 

українського походження залишилися у колишніх 

межах. Так, за підсумками тижня на умовах FOB ці-

ни попиту озвучувалися в межах 345—350 дол./т. 

Варто відзначити, що не дивлячись на низьку актив-

ність підписання експортних контрактів, яка спосте-

рігається вже досить тривалий період, у листопаді 

Україна експортувала рекордні (для цього місяця) 

обсяги сої та продуктів її переробки. Так, на зовнішні 

ринки поставлено 445,7 тис. тонн сої, жовтневий показник склав 175,8 тис. тонн.  У листопаді 2014 року — 

386,7 тис. тонн. Ключовим покупцем української олійної стала Туреччина: за цим напрямком відвантаже-

но 203,6 тис. тонн сої або 46% від загального обсягу експорту. 

Внутрішній ринок. На базисі СРТ-порт інтерес до олійної проявили не так багато експортно-

орієнтованих компаній. На внутрішньому ринку сої за підсумками тижня ціни в національній валюті де-

що знизилися, інтегрувавши коливання валютного ринку. Так, за підсумками звітного періоду на базисі 

СРТ-порт максимальні ціни перебували на позначці 9200 грн/т. Закупівельна вартість у доларовому екві-

валенті залишилася колишньою — 330—340 дол./т на відповідних умовах поставки. 

Переробники озвучували ціни попиту в діапазоні 9200—9300 грн/т СРТ-підприємство. 

Соя  
Прогноз  

Враховуючи різке зростання ціни у світі, пов'яза-

не з посухою в Бразилії, соя українського похо-

дження може стати привабливішою для імпорте-

рів. Але на цінову кон'юнктуру експортного рин-

ку України це не вплине, оскільки світова ціна 

залишається досить низькою. 

Невисокі темпи закупівельної діяльності в украї-

нських портах у короткостроковій перспективі 

залишать закупівельні ціни на колишньому рівні. 

Низькі ціни на продукти переробки сої не дозво-

лять підвищувати закупівельні ціни вітчизняним 

переробникам. 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

