
Соняшник  
На експортному ринку нерафінованої соняшникової олії відзначали-

ся тенденції різної спрямованості. Тиждень завершився «в плюсі». Про-

гнозовані опади в США (можуть спричинити затримку старту посівної 

кампанії сої) були визначальним фактором, який сприяє зростанню цін 

всього олійного комплексу. Так, за підсумками звітного періоду на бази-

сі FOB ціни пропозиції соняшникової олії сягнули 775–780 дол./т. Ціни 

попиту зросли, в середньому, на 10-15 доларів на тонні. Ціни попиту на 

базисі FOB озвучувалися в діапазоні 760–770 дол./т. Внутрішні ціни 

протягом звітного періоду знижувались за рахунок ревальвації гривні. 

Варто зазначити, що зростання експортної ціни дещо підтримало ціни в 

національній валюті, тож зниження було не таке суттєве.  

На експортному ринку соняшникового шроту спостерігалася віднос-

но стабільна цінова ситуація зі слабовираженним знижувальним трен-

дом. Внутрішній ринок також поки лишається стабі-

льним.  

На ринку насіння соняшника утворився дисба-

ланс цін попиту/пропозиції. Переробники зважаючи 

на здешевлення продуктів переробки вимушені зни-

зити закупівельні ціни. Аграрії були до цього не го-

тові, пропонуючи насіння соняшника набагато доро-

жче. Таким чином, активність ринку соняшника 

впродовж звітного періоду була на низькому рівні.  

Прогноз  

В подальшому експерти прогнозують укріплення екс-

портного ринку соняшникової олії на фоні зростання 

світової ціни на сою та активного попиту на українсь-

кий продукт. На внутрішньому ринку насіння соняшни-

ка також очікується укріплення цін попиту за рахунок 

прогнозованої девальвації гривні на кінець березня та 

укріплення цін на ринку соняшникової олії.  

 Ціни на 

звітну дату  

(12.03) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 775– 780 дол./т +15 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 760–770 дол./т -10 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 170–175 дол./т -5 дол./т 

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

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10000 – 10300 грн/т -600 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 21300 – 21500 грн/т -800 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 20800 – 21800 грн/т -300 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4700 – 5000 грн/т -100 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  -100 грн/т 

Ринок  

олійних   

культур 



  

На Чиказькій біржі СВОТ ціни на сою за звітний період значно 

зросли. Підтримали ціни прогнозовані опади у США, які можуть 

призвести до затримки старту посівної кампанії олійної. Вихід оно-

вленого звіту USDA не «зчинив бурі» — озвучені цифри були очі-

куваними.  

На експортному ринку України ціни попиту на сою на базисі 

поставки FOB також дещо зросли — до 355 дол./т. На умовах пос-

тавки СРТ-порт ціни попиту незначно знижувалися, внаслідок 

зниження курсу гривні відносно долара. Так, ціни попиту на олій-

ну до кінця тижня становили 9800–10200 грн/т.  

Експортний ринок соєвої олії характеризувався відносно стабі-

льною ціновою ситуацією. Ціни попиту на умовах СРТ-порт варію-

вали в межах 690–700 дол./т. Внутрішній ринок соєвої олії харак-

теризувався зниженням цін попиту. Причиною цього факту стало 

зміцнення курсу національної валюти по відношенню до долара. 

За звітний період ціни попиту знизились в середньому на 300–500 

грн/т, до 19500–20600 грн/т, EXW.  

На ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, 

так і активності торгівлі. Відпускні ціни, як раніше озвучувалася в 

діапазоні 9800–10400 грн/т без урахування вартості доставки.  

Прогноз USDA 

Експерти USDA в березневому звіті 

знизили прогноз світового виробницт-

ва соєвих бобів у 2015/16 МР — до 

320,21 млн тонн проти 320,51 млн 

тонн, озвучувати раніше, що все ж пе-

ревершує результат попереднього се-

зону (318,57 млн тонн).  

Прогноз світового експорту сої в сезоні 

2015/16 був незначно підвищений — 

до 130,9 (129,84; 125,88) млн тонн.  

Світові запаси сої в 2015/16 МР очіку-

ються на рівні 78,87 млн тонн, що на 

1,55 млн тонн нижче показника, озву-

ченого місяцем раніше, але перевищує 

торішній результат (80,42 млн тонн).  

 Ціни на 

звітну дату
(12.03) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 350–360 дол./т - 

Україна FOB (попит) -  

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9800–10200 грн/т -100 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 9200—9900 грн/т -200 грн/т 

Пропозиція, EXW 9500—10000 грн/т -400 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 19500–20600 грн/т -300 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10300 грн/т - 

Соєва макуха 9400–9700 грн/т -100 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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