
Соняшник  

На європейському ринку соняшникової олії протягом 

тижня відзначалася різноспрямована цінова ситуація, до 

кінця звітного періоду вартість найближчого контракту 

продукції повернулася до рівня попереднього тижня. 

Відповідно до світових тенденцій, на експортному рин-

ку України ціни попиту та пропозиції на початку тижня 

значно зросли після чого ціна попиту знизилася, вслід за 

світовим ринком рослинних олій. 

На експортному ринку соняшникового шроту спостері-

галося зростання цін попиту та пропозиції на всіх бази-

сах, обумовлене високим попитом на продукцію, а також 

відповідною тенденцією в соєвому комплексі на світово-

му ринку. 

На внутрішньому ринку соняшникового насіння була 

характерна зростаюча цінова тенденція, обумовлена ви-

соким попитом на сировину. Зважаючи на баланс попиту 

та пропозиції ця тенденція збережеться й надалі. 

 Ціни на 

звітну дату  

(16.05) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 815–820 дол./т +5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 795–805 дол./т -5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 220–235 дол./т +6 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 210–230 дол./т +10 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 11000 – 11400 грн/т +100 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22300 – 22700 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 22000 – 22800 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 5300 – 5800 грн/т +400 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 4500 – 5000 грн/т  +100 грн/т 

Ринок 

олійних 

культур 



  

На світовій арені ціни на сою протягом звітного періоду поводили себе різносп-
рямовано. На чиказькій біржі СВОТ за рахунок значного стрибка цін після вихо-
ду оновленого звіту USDA значно зросли, порівняно з цінами що фіксувалися 
тижнем раніше. USDA знизили прогноз запасів олійної у США в 2015/16 МР на тлі 
збільшення обсягів експорту і переробки. Крім того, аналітики очікують скорочення врожаю соєвих 
бобів у США в 2016/17 МР на 3,5 млн тонн, до 103,4 млн тонн. Ціни також підтримало зниження про-
гнозу валового збору сої в 2015/16 МР в Аргентині (-2,5 млн тонн) і Бразилії (-1 млн тонн). 

На фоні зростання світової ціни на соєві боби на експортному ринку України, ціни попиту та про-
позиції також підвищилися. Варто зазначити, що активність експортного ринку в даному сегменті 
являється низькою і лише поодинокі трейдерські компанії продовжують оперувати даною культурою. 

На внутрішньому ринку соєвих бобів відзначалося зростання максимальних цін попиту через відпові-
дної тенденції на умовах поставки СРТ-порт в даному сегменті. Так ціни попиту великих переробних 
підприємств сягали 10200 грн/т на умовах СРТ-підприємство, що на 100 гривень на тонні більше ніж 
тижнем раніше. 

На внутрішньому рин-
ку соєвої олії спостері-
галося зростання від-
пускних цін через ак-
тивний попит на про-
дукт та укріплення до-
лара по відношенню до 
гривні. 

На ринку соєвого шро-

ту спостерігалось зрос-

тання відпускних цін, 

що було пов’язано зі 

збільшенням закупіве-

льних цін на сировину. 

 Ціни на 

звітну дату
(16.05) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 390–400 дол./т +10 дол./т 

Україна FOB (попит) 385–390 дол./т - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10200–10400 грн/т +100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10000—10200 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 9800—10500 грн/т +150 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 20800–21500 грн/т +100 грн/т 

Соєвий шрот 10100–10300 грн/т +100 грн/т 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т - 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

Європейський ринок ріпаку почав тиждень зі 

зростання, за яким послідувало ослаблення. 

Однак розглянутий період завершився подо-

рожчанням. Ціни підтримало зміцнення коти-

рувань сої і пальмової олії в першій половині 

тижня. При цьому, ослаблення даних сегмен-

тів в кінці тижня чинило тиск на котирування 

ріпаку. 

Аналітики StrategieGrains дещо підвищили 

прогноз урожаю ріпака в ЄС у 2016/17 МР — з 

21,43 млн тонн до 21,56 млн тонн. 

Відповідно до світового ринку, ціни на ріпак 

українського походження на базисі FOB також 

підвищилися. За підсумками тижня зростання 

цін попиту/пропозиції склало в середньому 5 

доларів на тонні. 

На внутрішньому ринку попередньо озвуче-

ні ціни на новий урожай не переглядалися. 

Так, переробники озвучували декларативні ціни попиту на насіння на рівні 10000 грн/т на умовах 

СРТ-підприємство. 

Експортно-орієнтовані компанії готові контрактувати ріпак українського походження на рівні 420 

дол./т на базисі FOB. На внутрішньому ринку трейдери пропонують виробникам 9900–10200 грн/т на 

умовах СРТ-порт. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(16.05) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 430–435 дол./т +5 дол./т 

Україна FOB (попит) 420–425 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок (попит) 

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

Переробники, СРТ-підприємство 9300–10000 - 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія  - 

Ріпаковий шрот  - 

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

