
Соняшник  

Прогноз  

У перспективі очікується 

подальше укріплення екс-

портного ринку соняшни-

кової олії на фоні зростан-

ня світової ціни на сою 

та активного попиту 

на український продукт.  

Оскільки на ринку віднос-

но збалансовані ціни по-

питу/пропозиції — ціни 

на насіння соняшника 

будуть зростати лише че-

рез можливу девальвацію 

національної валюти. 

 Ціни на 

звітну дату  

(05.04) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 780–785 дол./т +10 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 800–805 дол./т +10 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 180–185 дол./т +10 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 185–190 дол./т +10 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10400 – 11000 грн/т +200 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22700 – 22800 грн/т +5 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22300 – 23000 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 4600 – 5000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  - 

Ринок олійних культур 

Згідно з європейськими тенденціями, на українському експортному ринку соняшникової олії спо-
стерігалося зростання цін. За підсумками звітного періоду на базисі FOB ціни пропозиції та попиту 
підвищилися на 10 доларів на тонні, що спонукало виробників до активізації збутової діяльності. 
 
На фоні зростання експортних цін внутрішній ринок протягом звітного періоду був досить актив-
ним, мінімальні ціни на продукт підвищилися на 300 грн/т. 
 
На експортному ринку соняшникового шроту відзначається зростання попиту. На фоні цього фак-
тору за тиждень ціни на соняшниковий шрот зросли на 10 доларів на тонні. 
 
На ринку насіння соняшника відзначалося зростання цін попиту, що було обумовлено, перш за все, 
бажанням переробників залучити додаткові обсяги сировини та укріпленням цін на продукти пере-
робки. 



  

Котирування соєвих бобів на біржі 

Чикаго СВОТ протягом звітного пе-

ріоду розвивалися в змішаному трен-

ді, завершивши тиждень подорож-

чанням. В цілому, ринок американсь-

кої олійної залишається під тиском 

просування збиральної кампанії ку-

льтури в Південній Америці і високої 

конкуренції з боку американської 

продукції. 

На експортному ринку України 

ціни попиту на сою на базисі постав-

ки FOB залишалися стабільними на 

рівні 355–360 дол./т. На умовах поста-

вки СРТ-порт ціни попиту також 

втрималися на колишньому рівні че-

рез низький попит на олійну. 

На внутрішньому ринку соєвих бобів фіксувалася відносно стабільна цінова ситуація. Великі пере-

робники здійснювали закупівлі сої за цінами, як правило, в діапазоні 9600–9700 грн/т, з урахуванням 

вартості доставки. 

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

соким попитом на продукцію. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, так і активності торгів-

лі. Відпускні ціни залишилося на рівні, який озвучувався раніше, коливалися в діапазоні                    

9800–10500 грн/т, без урахування вартості доставки. 

 Ціни на 

звітну дату
(05.04) 

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 9800–10100 грн/т -100 грн/т 

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

Пропозиція, EXW 9400—10000 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 20200–21000 грн/т -200 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10200 грн/т - 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т - 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

