
Соняшник  

Ринок  

олійних   

культур 

 Ціни на 

звітну дату  

(13.02) 

Зміна  

середньої ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 775 – 795 дол./т +5 дол./т - 

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

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

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

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10500 – 11000 грн/т +200 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22500 – 22800 грн/т +400 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 21800 – 22700 грн/т +800 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 4800 – 5200 грн/т - - 

Соняшникова макуха, EXW 4300 – 4900 грн/т +50 грн/т - 

Протягом звітного періоду експортний ринок соняшникової олії 

продовжив укріплюватися на фоні загальних світових тенденцій. 

Ціна попиту на базисі FOB з поставкою в лютому-березні за тиж-

день збільшилася на 5 доларів на тонні — до 795 дол./т. Виробники 

ж, у свою чергу лишилися на попередніх позиціях 800 – 805 дол./т 

на базисі поставки FOB. 

Позитивні тенденції на експортному ринку соняшникової олії до-

дали ентузіазму на внутрішньому. Переробники в умовах низької 

пропозиції насіння соняшника озвучили закупівельні ціни в межах 

10500—11000 грн/т, що на 200 гривень більше, ніж тижнем раніше. 

На експортному ринку соняшникового шроту спостерігалася ста-

більність впродовж звітного періоду. Ціни пропозиції на умовах 

FOB лишилися на рівні 180 дол./т.  

На внутрішньому ринку діапазон відпускних ціни на со-

няшниковий шрот не змінився та становив 4800 – 5200 

грн/т на умовах самовивозу з заводу.  

Прогноз  

У короткостроковій перспективі очікується значне 

зростання відпускних цін на соняшниковий шрот 

через ріст цін на ринку сировини. 



Соя  Експортний ринок сої лишається малоактивним, тож експортні ціни на українську сою вже протягом 

довгого періоду лишаються стабільними. 

За рахунок низького попиту на сою зі сторони експортно-орієнтованих компаній закупівельні ціни на 

базисі СРТ-порт, не зважаючи на девальваційні процеси, протягом звітного періоду не змінилися, тож, 

трейдери на базисі СРТ-порт пропонува-

ли закупівельні ціни на рівні            

10200 грн/т. 

У звітний період дещо підвищилися 

експортні ціни на соєву олію. Так, 

на базисі FCA українська соєва олія 

оцінюється в межах 680—685 дол./т. 

Внутрішні ціни на соєвий шрот за 

звітний період збільшилися на      

200 гривень на тонні, і мінімальні 

відпускні ціни тепер знаходяться на 

рівні 10000 грн/т на умовах самови-

возу з заводу. 

Прогноз USDA 

Експерти FAS USDA в лютневому звіті підвищили прогноз виробництва 

соєвих бобів у світі в 2015/16 МР до 320,5 млн. тонн проти 319 млн 

тонн, озвучених раніше. Такі показники дещо перевищують результат 

минулого сезону (318,81 млн тонн). Безпосередньо аналітики збільши-

ли прогноз виробництва сої в Аргентині — до 58,5 (57; 61,4) млн тонн. 

Прогноз світового експорту сої в сезоні 2015/16 незначно підвище-

ний — до 129,84 (129,78; 125,87) млн тонн.                

                                                  

Світові запаси сої в 2015/16 МР очікуються на рівні 80,4 млн тонн, 

що на 1,14 млн. тонн вище показника, озвученого місяцем раніше, 

й істотно перевищує торішній результат (76,93 млн тонн). 

 Ціни на 

звітну дату 

(13.02) 

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 10200 грн/т - - 

Переробники, СРТ-підприємство 9300 — 9600 грн/т +100 грн/т - 

Пропозиція, EXW 9500 — 9800 грн/т +100 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 19000 – 20000 грн/т +500 грн/т - 

Соєвий шрот 10000 – 10300 грн/т +200 грн/т - 

Соєва макуха 9200 – 9800 грн/т +100 грн/т - 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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