
Соняшник  

Європейський ринок соняшникової олії протягом звіт-

ного періоду перебував під впливом ринку нафти. Як-

що в першій половині тижня ціни продовжували зрос-

тати, то вже на кінець звітного періоду ціни поверну-

лися до попереднього рівня. 

Відповідно до європейського, на українському експор-

тному ринку соняшникової олії спостерігалися тенден-

ції різної спрямованості. За підсумками звітного періо-

ду на базисі FOB ціни пропозиції до кінця тижня озву-

чувалися в діапазоні 790–795 дол./т FOB (поставка в 

квітні-червні), в деяких випадках досягаючи 800 дол./т. 

Ціни попиту залишися в попередніх межах 770–775 

дол./т. 

Прогноз  

У перспективі очікується подальше 

укріплення експортного ринку со-

няшникової олії на фоні зростання 

світової ціни на сою та активного 

попиту на український продукт. 

Оскільки на ринку відносно збала-

нсовані ціни попиту/пропозиції — 

ціни на насіння соняшника будуть 

зростати лише через можливу де-

вальвацію національної валюти. 

 Ціни на 

звітну дату  

(28.03) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

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

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 790–800 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 170–175 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 180–185 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10100 – 10800 грн/т +100 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22500 – 22800 грн/т -300 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22000 – 23000 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 4700 – 5000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  - 

Ринок  

олійних   

культур 

Внутрішній ринок повністю відповідав тенденціям експортного ринку. Ціни в національній валюті перерахову-

валися згідно з коливаннями валютного ринку. У зв’язку з укріпленням гривні, за підсумками тижня, ціна на соня-

шникову олію зменшилася на 300 гривень за тонну. 

На експортному ринку соняшникового шроту стабільність. 

На ринку насіння соняшника відзначалося зростання цін попиту, що було обумовлено, перш за все, бажанням 

переробників залучити додаткові обсяги сировини. Великі переробники озвучували закупівельні ціни найчастіше 

в межах 10500–10800 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство залежно від обсягу партії. 



  

На біржі Чикаго СВОТ протягом аналізованого періоду котирування сої розвивалися переважно в підвищуваль-

ному тренді, завершивши тиждень подорожчанням. Підтримку цінам зробило підвищення на ринку рослинних 

олій, зокрема пальмової, в першій половині тижня. При цьому конкуренція з боку олійної з Південної Америки 

продовжує посилюватися на фоні просування збирання культури в Бразилії і старту польових робіт в Аргентині, 

де врожайність сої на даний момент знаходиться на високому рівні. 

На експортному ринку України ціни попиту на сою на базисі поставки FOB залишалися стабільними на рівні 

355–360 дол./т. На умовах поставки СРТ-порт ціни попиту також залишилися на колишньому рівні через низь-

кий попит на олійну. 

Експортний ринок соєвої олії характеризувався зростанням цін пропозиції, що було обумовлено високим по-

питом на продукцію. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, так і активності торгівлі. Відпускні 

ціни, як раніше озвучувалося, коливалися в діапазоні 9800–10400 грн/т без урахування вартості доставки. 

На ринку соєвих бобів фіксувалася відносно стабільна цінова ситуація. Великі переробники здійснювали закупів-

лі сої за цінами, як правило, в діапазоні 9600–9700 грн/т з урахуванням вартості доставки. 

 Ціни на 

звітну дату
(28.03) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 350–365 дол./т +5 дол./т 

Україна FOB (попит) -  

Внутрішній ринок (попит) 

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

Переробники, СРТ-підприємство 9200—9900 грн/т - 

Пропозиція, EXW 9400—10000 грн/т -100 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 20200–21000 грн/т +300 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10200 грн/т - 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т -50 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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