
На європейському ринку соня-

шникової олії протягом тижня 

відзначалася переважно низхідна 

цінова тенденція. В результаті 

чого, до кінця звітного періоду 

вартість найближчого контракту 

продукції значно знизилася і 

склала 852,5 євро/т в порівнянні з 870 євро/т тижнем раніше. Фактором зниження ціни стала низька 

активність покупців. 

Експортний ринок соняшникової олії українського походження залишався стабільним протягом 

звітного періоду. Низький рівень пропозиції нівелював зниження цін на європейському рівні. 

На внутрішньому ринку соняшникової відпускні ціни в гривневому еквіваленті знизилися, що було 

зумовлено укріпленням національної валюти. 

На внутрішньому ринку соняшникового насіння закупівельні ціни знизилися за рахунок зниження 

цін на олію (в національній валюті). Варто зазначити, що оператори ринку відзначають деякий дефі-

цит. Великі переробники повідомляли про закупівлі сировини за цінами найчастіше в діапазоні      

10900–11200 грн/т СРТ-підприємство. 

На експортному ринку на 

всіх базисах спостерігалося 

зростання цін, обумовле-

ний високим попитом на 

продукцію. Ціни пропозиції 

на соняшниковий шрот 

на умовах поставки FOB 

зросли до 255—265 дол./т 

(поставка в червні-липні), 

при цьому ціни попиту ва-

ріювали в діапазоні 240– 

250 дол./т на тих же умовах. 

Соняшник  

 Ціни на 

звітну дату  

(06.06) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 815–820 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 800–805 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 255–265 дол./т +15 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 240–250 дол./т +15 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 11100 – 11400 грн/т -100 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22100 – 22500 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 22300 – 22700 грн/т -100 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 6400 – 6800 грн/т +300 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 4900 – 5500 грн/т  +200 грн/т 

Ринок 

олійних 

культур 



  

На світовій арені ціни на сою про-

довжують шукати свій рівень, ін-

тегруючи втрати олійної в Арген-

тині. Варто відзначити, що цей 

фактор на сьогодні відіграє пози-

тивну роль на американському 

ринку, оскільки попит на неї зро-

стає. Позитивний вплив на ціни 

також мало подорожчання на 

майданчику пальмової олії. 

Сприятливі погодні умови в Арге-

нтині сприяють хорошим темпам 

просування збиральної кампанії 

сої. Так, станом на 1 червня польо-

ві роботи були виконані на 70% і 

будуть завершені в поточному мі-

сяці. 

Зростання цін на світовому ринку 

продовжують позитивно вплива-

ти на український експортний 

ринок. Також, варто зазначити, 

що наразі активність торгівельної 

діяльності знаходиться на досить високому рівні, що також підтримує ринок. 

На внутрішньому ринку України відзначалося подальше зростання цін попиту/пропозиції під впли-

вом експортного ринку сої. Великі переробники підвищували ціни попиту і озвучували їх найчастіше 

в діапазоні 10600–10850 грн/т СРТ-підприємство. 

 Ціни на 

звітну дату
(06.06) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 400–420 дол./т +10 дол./т 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10750–11150 грн/т +150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10300—11000 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 10200—11000 грн/т +200 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 21000–21500 грн/т -200 грн/т 

Соєвий шрот 11000–12000 грн/т +100 грн/т 

Соєва макуха 9500–10200 грн/т +300 грн/т  

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

Європейський ринок ріпаку 

протягом тижня переважно 

дорожчав. Підтримку цінам 

на ринку олійної надавали 

подорожчання на майдан-

чиках сої, каноли і пальмо-

вої олії. 

Ціни на ріпак українсько-

го походження на базисі 

FOB протягом звітного пері-

оду лишалися стабільними. 

На внутрішньому ринку 

експортно-орієнтовані компанії озвучили стартові ціни на ріпак урожаю 2016. Так, на базисі СРТ-порт 

вони встановилися в діапазоні 9900–10500 грн/т. 

Переробники озвучували декларативні ціни попиту на продовольче насіння на рівні 9500–10000 грн/т 

на умовах СРТ-підприємство. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(06.06) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 430–435 дол./т - 

Україна FOB (попит) 420–425 дол./т - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9900–10500 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 9300–10000 грн/т - 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія  - 

Ріпаковий шрот  - 

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

