
Соняшник  

Минулий тиждень на європейському ринку 

соняшникової олії відзначився значним зни-

женням цін на продукт. За підсумками тижня 

найближчий контракт продукції подешевшав 

до 830 євро/т проти 850 євро/т тижнем рані-

ше. На формування цін впливали розвиток 

майданчиків конкурентних рослинних олій і 

попит на продукцію на ринку.  

Відповідно до європейського ринку, українська соняшникова олія на експортному ринку вагомо просіла в ціні. 

Так, на кінець тижня діапазон цін пропозиції становив 775-790 дол./т на базисі FOB з поставкою в березні. Ціни 

попиту, в свою чергу, на аналогічних умовах досягли рівня 780 дол./т.  

За рахунок кон’юнктури експортного ринку значно просів і внутрішній. На базисі СРТ-порт ціни знизилися в 

середньому на 600 гривень на тонні – до 23000 грн/т.  

Саме зниження цін на соняшникову олію вплинуло на ціну сировини. Так, ціна соняшника на базисі СРТ-

підприємство знизилася в середньому на 400 грн/т. У свою чергу, аграрії виявилися не готовими до такого різ-

кого падіння закупівельних цін і пропонували олійну не нижче 10800 грн/т на умовах самовивозу з господарст-

ва. За рахунок такого 

дисбалансу цін попиту і 

пропозиції, активність 

ринку протягом звітного 

періоду була низькою.  

Сегмент соняшникового 

шроту поки що лишаєть-

ся стабільним і не реагує 

на коливання ринків си-

ровини та олії. Але, вже в 

найближчій перспективі 

варто очікувати росту 

відпускних цін на фоні 

зниження ціни на соняш-

никову олію та високої 

ціни на сировину.  

 Ціни на 

звітну дату  

(27.02) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 760 – 780 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 775 – 790 дол./т -10 дол./т 

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

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

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10300 – 10800 грн/т -400 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22700 – 23000 грн/т -600 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22700 – 23000 грн/т -100 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4800 – 5200 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4300 – 4900 грн/т - 

Ринок  

олійних   

культур 



  

Соєвий комплекс у звітний період характеризувався зростанням цін. Головними 

фактором для покращення  стала активізація попиту на соєву олію на експортному 

ринку. За підсумками звітного періоду ціни попиту на соєву олію сфгнули діапазо-

ну 675-710 дол./т на базисі FCA., на базисі СРТ-порт ціна в національній валюті до-

сягла 21000 грн/т.  

На фоні активного попиту на соєві боби з боку переробників ціни на культуру збільшувалися протягом звітного 

періоду. Так, закупівельні ціни досягли 10000 грн/т на базисі СРТ- підприємство. Аграрії, зважаючи на девальва-

ційні процеси в країні також збільшували відпускні ціни.  

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

ше озвучувалися на рівні 10000 грн/т без урахування вартості доставки. Поодинокі виробники озвучували вищі 

ціни пропозиції, які сягали 10800 грн/т EXW.  

 Ціни на 

звітну дату
(27.02) 

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 9900 – 10300 грн/т +100 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 9700 — 11000 грн/т +100 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 19700 – 21000 грн/т +700 грн/т 

Соєвий шрот 10000 – 10300 грн/т +100 грн/т 

Соєва макуха 10000 – 10300 грн/т +100 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 
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