
Соняшник  

Ринок  

олійних  

культур 

 Ціни на 

звітну дату  

(01.02) 

Зміна  

середньої ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 770 – 785 дол./т +5 дол./т -5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 785 – 795 дол./т +5 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 175 – 185 дол./т +5 дол./т -10 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 185 – 190 дол./т +5 дол./т -10 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 9600 – 10300 грн/т +400 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 20200 – 21000 грн/т +450 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 20800 – 21400 грн/т +800 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 4700 – 5000 грн/т +50 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4900 грн/т - - 

Українська соняшникова олія на міжнародній арені й надалі 

укріплює позиції. Ціни попиту на базисі FOB зросли до 775-780 

дол./т (поставка в лютому-березні). Пропозиції дорожчали 

впродовж тижня, досягнувши 800 дол./т на базисі FOB, але на 

кінець звітного періоду відкоригувалися до цін попиту. Так, 

ціни пропозиції варіювали у діапазоні 780 – 790 дол./т. 

При існуючій ситуації та девальвації гривні, внутрішні закупі-

вельні ціни на насіння соняшника почали зростати. Так, на 

кінець звітного періоду переробники в умовах конкуренції за 

сировину пропонували 9700 – 10300 грн/т на умовах СРТ-

підприємство (максимальні ціни озвучувались 

в південних областях). У свою чергу, аграрії 

збільшили відпускні ціни на соняшник, опира-

ючись на девальвацію національної валюти. 

Ринок соняшникового шроту та макухи зали-

шається стабільним. 

Прогноз  

У короткостроковій перспективі очікується пода-

льше зростання експортних цін на соняшникову 

олію, враховуючи зростання попиту на українсь-

ку соняшникову олію при незначній пропозиції 

на сьогоднішній день. 



Соя  

Експортний ринок соєвого комплексу поки стабільний. 

Але слід зауважити, що при майбутніх розрахунках варто 

враховувати збір урожаю в Південній півкулі, який збіль-

шить пропозицію на світовій арені, що неодмінно вплине 

на ціни. 

Внутрішній ринок залишається під впливом девальвацій-

них процесів. Ціни попиту та пропозиції збільшуються від-

повідно до коливань валютного ринку. 

Прогноз  

У подальшому суттєвих змін на внутрішньому 

ринку соєвого комплексу не очікується, за ви-

нятком експортних продуктів, ціни на які будуть 

слідувати девальвації національної валюти. 

 Ціни на 

звітну дату 

(16.01) 

Зміна середньої    
ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 345 – 360 дол./т - - 

Україна FOB (попит) -   

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9000  — 9600 грн/т +300 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 8900 — 9350 грн/т +200 грн/т - 

Пропозиція, EXW 9000 — 9600 грн/т +300 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 18000 – 18500 грн/т +200 грн/т - 

Соєвий шрот 9800 – 10200 грн/т - - 

Соєва макуха 9000 – 9700 грн/т - +50 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

