
На експортному ринку нерафі-

нованої соняшникової олії 

українського походження спо-

стерігалося незначне зниження 

цін пропозиції, що наблизило їх 

до цін попиту, які дещо збіль-

шились на фоні кон’юнктури 

світового ринку. Так, ціни про-

позиції знизилися до                

785–790 дол./т на базисі FOB

(поставка в липні-серпні). На 

базисі поставки FOB ціни попиту озвучувалися в діапазоні      770–780 дол./т (поставка в липні-серпні). 

Ціни нового сезону на сьогоднішній день знаходяться на значно нижчому рівні, попит: 730–735 дол./т 

на базисі FOB, пропозиція: 745–750 дол./т. 

На фоні кон’юнктури світового ринку експортний ринок соняшникового шроту знизився, ціни попи-

ту досягли рівня 230 дол./т на базисі FOB. 

На відміну від волатильного експортного ринку внутрішній ринок протягом звітного періоду залиша-

вся стабільним. 

Закупівельні ціни насіння соняшника великих переробників озвучувалися в діапазоні 11100–11300 грн/т 

СРТ-підприємство. Соняшниковий шрот за рахунок низького рівня пропозиції при значному попиті та-

кож поки лишається стабільним. 

На ринку європейської соняш-

никової олії відзначалися істот-

ні коливання цін, при цьому за 

підсумками розглянутого періо-

ду ціна найближчого контракту 

продукції підвищилася на        

2,5 євро/т, до 812,5 євро/т. 

Соняшник  

 Ціни на 

звітну дату  

(18.07) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 785–790 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 770–780 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 240–245 дол./т -5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 230–235 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 11100 – 11300 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 21100 – 22000 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 21500 – 22300 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 6800 – 7000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 6000 – 6700 грн/т  +500 грн/т 

Ринок 

олійних  

культур 



На Чиказькій біржі СВОТ за підсумками тижня котирування сої ослабли. Варто 

зазначити, що основним фактором зростання цін в середині тижня стала потен-

ційна посуха на Середньому Заході США. Крім того, підтримку цінам зробило 

зниження прогнозу кінцевих запасів олійної у США в 2015/16 МР і збільшення її експорту в 2016/17 

МР. Очікуване зниження виробництва й експорту сої в 2016/17 МР у Бразилії, а також попит на аме-

риканську продукцію з боку Китаю, додатково сприяли зростанню цін. У свою чергу, на зниження 

котирувань на початку і в кінці тижня вплинули менші, ніж передбачалося, обсяги відвантажень олій-

ної. 

На експортному ринку сої врожаю 2015 року спостерігалася відносно стабільна цінова ситуація. На 

умовах поставки СРТ ціни попиту озвучувалися в раніше сформованому діапазоні 375–400 дол./т. 

На внутрішньому ринку відзначається зростаюча цінова тенденція, що пояснювалося високим по-

питом на соєві боби. Переробники озвучували ціни попиту найчастіше в діапазоні 11100–11400 грн на 

умовах СРТ-порт. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту протягом звітного періоду ціни залишалися стабільними. 

 Ціни на 

звітну дату
(18.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 400–410 дол./т - 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10900–11400 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 11100—11400 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 11200—11700 грн/т +300 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 20000–21000 грн/т -200 грн/т 

Соєвий шрот 13500–14000 грн/т - 

Соєва макуха 11200–12200 грн/т +200 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

На європейському ринку ріпаку протягом 

тижня відзначалася підвищувальна цінова 

тенденція. Основним фактором ціноутво-

рення стало очікуване зниження виробни-

цтва культури в ЄС і, в першу чергу, у 

Франції, де урожай олійної може знизити-

ся на 9% в рік. Крім того, на даний момент 

врожайність французького ріпаку та рівень 

його олійності в країні низькі. Подорож-

чання сої і нафти протягом тижня також 

надавало підтримку цінам. 

Під впливом відповідної тенденції на сві-

товому ринку ріпаку ціни попиту на олій-

ну українського походження також збіль-

шилися за звітний період. Так, ціни попи-

ту за підсумками тижня склали                

380–390 дол./т СРТ-порт. У гривневому 

еквіваленті закупівельні ціни в портах до-

сягли діапазону 10600–10900 грн/т на ба-

зисі СРТ-порт. 

На фоні збільшення портових цін внутріш-

ні переробники були вимушені також збі-

льшити закупівельні ціни на олійну. Так, 

переробники озвучували ціни попиту на 

продовольче насіння на рівні                    

10200–10400 грн/т на умовах СРТ-

підприємство. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(18.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 405–415 дол./т +5 дол./т 

Україна FOB (попит) 395–405 дол./т +5 дол./т 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані ком-
панії, СРТ-порт 

10600–10900 грн/т +400 грн/т 

Переробники, СРТ-
підприємство 

10200–10400 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія, DAP 720-730 дол./т -5 дол./т 

Ріпаковий шрот  - 

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

