
Соняшник  

Експортний ринок соняшникової олії змінив настрої посеред звітного тижня. Якщо в першій його половині 

ціни продовжували зростати, то наприкінці — почали реагувати на кон’юнктуру світового ринку масел і пішли 

вниз. За підсумками звітного періоду цінові втрати незначні – 5 доларів на тонні. Так ціни попиту сягнули рівня 

775 дол./т на базисі FOB, ціни пропозиції знизилися до діапазону 785 – 800 дол./т на тих же умовах. 

На фоні девальвації національної валюти внутрішні ціни продовжують зростати. Також «домашній» ринок підт-

римує жвава активність попиту. На кінець звітного періоду виробники олії озвучували ціни пропозиції близькі 

до 23 000 грн/т на умовах самовивозу з заводу. 

Активність ринку соняшникової олії дозволяє переробникам збільшувати закупівельні ціни на сировину. Мину-

лого тижня переробники переступили психологічний поріг в 11 000 гривень і на кінець звітного періоду закупі-

вельні ціни досягли 11 100 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. Варто зауважити, аграрії продовжують 

активно збільшувати відпускні ціни на олієнасіння зважаючи на коливання валютного ринку. 

Зростання відпускних цін 

на ринку соняшникової 

олії також стримує ріст 

цін на ринку соняшнико-

вого шроту та макухи. За 

звітний період відпускні 

ціни на дані продукти 

практично не змінювали-

ся. Експорт також лиша-

ється стабільним. З огля-

ду на низькі ціни попиту 

торгова діяльність зали-

шалася неактивною. 

 Ціни на 

звітну дату  

(20.02) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 775 – 780 дол./т -5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 785 – 800 дол./т -5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 170 – 185 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 180 – 190 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10700 – 11100 грн/т +200 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 23200 – 23500 грн/т +700 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22800 – 23100 грн/т +500 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4800 – 5200 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4300 – 4900 грн/т - 

Ринок  

олійних   

культур 



Соя  

Активний імпорт американської сої Китаєм підтримав ціни на продукт на Чиказькій товарній біржі (СВОТ). За 

підсумками тижня ціна після значного зниження додала 6 доларів на тонні. Але, зважаючи на низьку активність 

вітчизняного експортного ринку в даному сегменті, ціни на українську сою ніяк не відреагували на дану кон’юн-

ктуру світового ринку. Експортні ціни на базисі FOB вже довгостроковий період лишаються стабільними на рів-

ні 345 – 360 дол./т. 

Не зважаючи на суттєву девальвацію національної валюти експортно-орієнтовані компанії не поспішають збіль-

шувати закупівельні ціни на базисі СРТ-порт, адже в цьому сегменті відзначається низька активність попиту 

через неконкурентність української сої на світовій арені. 

У свою чергу внутрішні переробні підприємства озвучували ціни попиту, як правило, в межах 9600-9800 грн/т 

на умовах поставки СРТ-підприємство, в деяких випадках за великотоннажні партії сої - до 10000 грн/т на тих 

же умовах поставки. 

Підвищувальний ціновий тренд був притаманний ринку соєвої олії. Даний факт обумовлений зростанням курсу 

долара по відношенню до гривні, а також високим попитом на внутрішньому та експортному ринках продукту. 

За підсумками звітного періоду ціни попиту зросли на 200-300 грн/т і озвучувалися, як правило, від 19200 грн/т 

EXW і до 20200 грн/т EXW. 

На ринку соєвого шроту 

не відзначалося суттєвих 

змін як цін, так і актив-

ності торгівлі. Відпускні 

ціни, як раніше озвучу-

валася на рівні 10000 

грн/т без урахування 

вартості доставки. Поо-

динокі виробники озву-

чували більш високі ці-

ни пропозиції, які дося-

гали 10800 грн/т EXW. 

 Ціни на 

звітну дату
(20.02) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

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

Україна FOB (попит) -  

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9800 – 10200 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 9300 — 9800 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 9600 — 10000 грн/т +200 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 19200 – 20200 грн/т +200 грн/т 

Соєвий шрот 10000 – 10300 грн/т +50 грн/т 

Соєва макуха 9300 – 9800 грн/т +100 грн/т 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 
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