
Соняшник  

На експортному ринку соняшникової олії домінували висхідні цінові трен-

ди. Це обумовила ситуація в соєвому комплексі. 

Ціни пропозиції зросли в середньому на 20 дол./т, і в другій половині ти-

жня фіксувалися в діапазоні 815–820 дол./т на базисі поставки FOB 

(поставка в травні-червні). Ціни попиту зросли до 800–805 дол./т FOB. 

Внутрішній ринок нерафінованої соняшникової олії характеризував-

ся зниженням цін попиту/пропозиції. Таку ситуацію обумовило зниження 

курсу долара відносно гривні. Так, ціни попиту озвучувалися в діапазоні 

21900–22200 грн/т на умовах EXW, що на 200 гривень на тонні менше ніж 

тижнем раніше. 

На ринку насіння соняшника спостерігалася зростаюча цінова тенденція.  

ЇЇ спричинило здороження на експортному ринку соняшникової олії, а також високий попит на сировину. Ве-

ликі переробники озвучували закупівельні ціни в діапазоні 10700–11000 грн/т СРТ-підприємство. 

На експортному ринку соняшникового шроту відзначається пожвавлення попиту. На фоні цього фактору 

ціни на продукт продовжують зростати. Також на ціни тисне висока вартість сировини. В свою чергу, експорт-

ний ринок вплинув на внутрішній, тож ціни на шрот та макуху за підсумками тижня дещо зросли.  

Прогноз 

У перспективі очікується укріплен-

ня експортного ринку соняшнико-

вої олії на фоні росту світової ціни 

на сою.  

У короткостроковій перспективі 

оператори ринку очікують знижен-

ня експортної ціни на соняшнико-

вий шрот зважаючи на суттєвий 

«стрибок» ціни за підсумками звіт-

ного періоду. 

 Ціни на 

звітну дату  

(26.04) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 815–820 дол./т +25 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 800–805 дол./т -20 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 205–215 дол./т +15 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 200–205 дол./т +15 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10400 – 10900 грн/т -50 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22400 – 22600 грн/т +50 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22300 – 23000 грн/т -200 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4800 – 5300 грн/т 100 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 4400 – 4700 грн/т  - 

Ринок 

олійних 

культур 



  

 Ціни на 

звітну дату
(26.04) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 365–370 дол./т +10 дол./т 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9900–10200 грн/т +150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 9400—10000 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 9600—10100 грн/т +100 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 

Упродовж звітного пері-

оду біржові котирування 

соєвих бобів на чиказь-

кій біржі СВОТ розвива-

вся переважно у висхід-

ному тренді, завершив-

ши тиждень подорож-

чанням. Ціни підтрима-

ли несприятливі погодні 

умови в Аргентині 

(надмірні опади) і Брази-

лії (посуха). 

В Аргентині не припиняються надмірні опади. Вони уповільнюють темпи збирання сої та завдають шко-

ди виробництву культури. Так, станом на 14 квітня збиральна кампанія олійної була виконана лише на 

14% проти 33% роком раніше. Наразі втрати врожаю спостерігаються на території 1 млн га. За умови по-

дальших опадів ще 0,8 млн га можуть істотно постраждати. Дощі сповільнюють і темпи відвантажень сої. 

Щодо сої українського походження на світовій арені, то ціни попиту/пропозиції на фоні зростання світо-

вої ціни також суттєво збільшилися. З огляду на підвищення валютних цін і можливе збереження такої 

тенденції, а також ситуацію в соєвому комплексі спостерігалося підвищення цін на соєві боби в портах. 

Разом з тим, якщо національна валюта і далі зміцнюватиметься відносно американського долара, це ви-

ступить стримуючим фактором. 

На внутрішньому ринку спостерігалася зростаюча цінова тенденція, обумовлена відповідною динамі-

кою на експортному. Ціни попиту великих переробних підприємств варіювали в основному в діапазоні 

9800–10000 грн/т СРТ-підприємство залежно від вмісту протеїну. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін ні цін, ні активності торгівлі. Від-

пускні ціни, які озвучувалися раніше, коливалися в діапазоні 9800–10500 грн/т без урахування вартості 

доставки. 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

