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Насіння соняшника. З початку нового року, цей ринок охарактеризувався від-

носною стабільністю закупівельних цін у гривні. Зниження експортної ціни на 

соняшникову олію нівелювали низький рівень пропозицій соняшника на ринку 

та девальвацію національної валюти. Тож, протягом останніх 

трьох тижнів закупівельні ціни на насіння соняшника на ба-

зисі СРТ-підприємство варіюються у межах 9000 –             

9500 грн/т. У свою чергу аграрії, які не потребують терміно-

вого поповнення оборотного капіталу продовжують наполя-

гати на високих цінах опираючись на коливання валютного 

Так, на кінець звітного періоду ціни пропозиції варіювалися 

в межах 9200 – 9600 грн/т на умовах самовивозу з господар-

ства. Сільгоспвиробники, що не потребують термінової реа-

лізації, озвучували ціни пропозиції за межами 10000 грн/т. 

Соняшникова олія. Виходячи з непривабливої кон’юнктури 

експортного ринку соняшникової олії, де ціни досягли діапа-

зону 760 – 775 дол./т на базисі FOB, внутрішній ринок лиша-

ється малоактивним. Тут відпускні ціни у гривневому еквівале-

нті залишилися колишніми, оскільки зниження на експортному ринку нівелюється девальвацією гривні. 

Соняшниковий шрот. Активність торгово-закупівельної діяльності на експортному ринку соняшникового шро-

ту ще не набрала повних обертів оскільки ринок тільки входив у робочий режим після святкового періоду. Екс-

портна ціна продукту продовжує знижуватися. Протягом останнього тижня ціна попиту на соняшниковий шрот 

українського виробництва знизилась на 5-10 доларів на тонні – до 175 – 180 дол./т на базисі FOB. 

Зважаючи на непривабливий експортний ринок, українські виробники продовжують збувати соняшниковий 

шрот на внутрішньому ринку, що тисне на ціни через його перенасичення. 

Прогноз  

Враховуючи обставини перенасичення ринку, в 

подальшому очікується різнонаправлений рух від-

пускних цін на соняшниковий шрот. Деякі вироб-

ники продовжують бути експортно-орієнтованими і 

зважають на динаміку валютного ринку, де прогно-

зується знецінення національної валюти. Відтак, 

відпускні ціни будуть підлягати перерахунку в бік 

збільшення. Також девальвація гривні буде впли-

вати на ринок сировини, де виробники в умовах 

коливань валютного ринку стають менш активни-

ми, вичікуючи стабілізації закупівельних цін та най-

більшої вигоди від продажів.  

 Ціни на 

звітну дату (16.01) 

Зміна середньої ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 760 – 775 дол./т +5 дол./т -15 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 775 – 785 дол./т -5 дол./т -30 дол./т 

Соняшниковии  шрот, FOB (попит) 175 – 180 дол./т -10 дол./т -15 дол./т 

Соняшниковии  шрот, FOB (пропозиція) 185 – 195 дол./т -5 дол./т -15 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підпр. 9000 – 9500 грн/т - -300 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 19800 – 20200 грн/т +200 грн/т -500 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 19800 – 20200 грн/т +100 грн/т -600 грн/т 

Соняшниковии  шрот, EXW 4700 – 5175 грн/т -100 грн/т -300 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 3900 – 4900 грн/т - -300 грн/т 



Соя  

Впродовж звітного періоду ціни соєвого комплексу 

вели себе різнонаправлено. Експортно-орієнтовані 

сегменти на фоні девальвації гривні зазнали підви-

щення цін, у той час коли сегменти продуктів внут-

рішнього споживання отримали зниження цін по-

питу/пропозиції. 

Минулого тижня експортно-орієнтовані компанії консолідували закупівельні ціни на базисі СРТ-порт в доларо-

вому еквіваленті. Так, на кінець звітного періоду трейдери озвучили закупівельні ціни в межах 325 – 335 дол./т 

на умовах СРТ-порт. 

На ринку соєвої олії спостерігається стабільність цін. Така ж ситуація на ринку соєвого шроту та макухи. 

Прогноз  

В подальшому суттєвих змін на внутрішньому ринку 

соєвого комплексу не очікується, за винятком експор-

тних продуктів, ціни на які будуть слідувати девальвації 

національної валюти.  

 Ціни на 

звітну дату 

(16.01) 

Зміна середньої    
ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Украї на FOB (пропозиція) 345 – 360 дол./т - -5 дол./т 

Украї на FOB (попит) -   

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії , СРТ-порт 9100 грн/т +100  

Переробники, СРТ-підприємство 8600 грн/т -150  

Пропозиція, EXW 8800 грн/т -  

Продукти переробки 

Соєва олія 17700 – 18200 грн/т +200  

Соєвии  шрот 9800 – 10200 грн/т - - 

Соєва макуха 9000 – 9500 грн/т - -100 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 
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