
Соняшник  

Ринок  

олійних  культур 

 Ціни на 

звітну дату  

(08.02) 

Зміна  

середньої ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 775 – 790 дол./т +5 дол./т - 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 795 – 805 дол./т +10 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 170 – 185 дол./т -5 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 180 – 190 дол./т -5 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10300 – 10800 грн/т +500 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 21200 – 22200 грн/т +400 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 21200 – 22200 грн/т - - 

Соняшниковий шрот, EXW 4800 – 5200 грн/т +100 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4300 – 4900 грн/т +50 грн/т - 

Впродовж звітного періоду ринок соняшникової 

олії продовжив укріплюватися як в експортно-

му напрямку, так і на внутрішньому ринку. Екс-

портний потенціал зростає на фоні загальних 

світових тенденцій на арені рослинних олій та 

супутніх ринках.  Також продовжує підтримува-

ти ринок низький рівень пропозиції соняшни-

кової олії від українських виробників.  

Так, ціна попиту на базисі FOB з поставкою в лютому–березні досяг-

ла рівня 790 дол./т. Виробники ж, у свою чергу, відштовхуючись від 

активності попиту, підвищують ціни пропозиції, які за тиждень зро-

сли на 5 – 10 доларів на тонні  – до 800 –805 дол./т на базисі поставки 

FOB.  

Позитивні тенденції на експортному ринку додали ентузіазму на 

внутрішньому, тож протягом звітного періоду ціни на соняшникову 

олію щодня стрімко зростали. Також підвищенню гривневих цін 

сприяли девальваційні процеси.  

Сировина для виробництва олії дорожчає. Аграрії продов-

жують утримувати олієнасіння на фоні нестабільності ва-

лютного ринку. За звітний період середня ціна пропозиції 

на насіння соняшника збільшилася на  650 гривень на тон-

ні. Через дефіцит сировини та будучи натхненними зроста-

ючим ринком олії, переробники збільшили закупівельні 

ціни на соняшник у середньому на 500 гривень на тонні.  

На відміну від соняшникової олії, на експортному ринку шроту спостерігалася низхідна цінова тенденція. Вартість 

пропозиції на умовах FOB знизилася до 180 дол/т на базисі FOB. У свою чергу, через поступову активізацію попиту 

діапазон цін попиту наразі досить широкий – 170 - 185 дол./т FOB.  

На внутрішньому ринку через девальваційні процеси в країні та зростання закупівельних цін на ринку сировини 

відпускні ціни на соняшниковий шрот почали зростати. Так, за підсумками звітного періоду ціна соняшникового 

шроту знаходилася у межах 4800 – 5200 грн/т на умовах самовивозу з заводу.  

Прогноз  

У короткостроковій перспективі очікується значне 

зростання відпускних цін на соняшниковий шрот 

через здорожчання на ринку сировини.  



Соя  

Ринок сої порівняно з ринком соняшника та осно-

вними зерновими залишається стабільним. Це 

більшою мірою пов’язано з низькою активністю 

експортно-орієнтованих компаній в сегменті.  Тож 

внутрішні переробники не мають жорстокої кон-

куренції.  

На сьогоднішній день для переробних підприємств більш відчутне утримання аграріями від продажів олієна-

сіння внаслідок коливань валютного ринку та вичікування вигідніших закупівельних цін. Саме цей фактор зму-

шує переробників підвищувати закупівельні ціни на сою.  

Експортно-орієнтовані компанії малоактивні. Поодинокі трейдери на базисі СРТ-порт пропонували закупіве-

льні ціни на рівні 10200 грн/т. Зростання закупівельних цін відбулося через девальвацію гривні.  

Активність експортного ринку соєвої олії лишається стабільною. Експортні ціни за звітний період коригуван-

ням не підлягали. Так, на базисі FCA соєва олія оцінюється в межах 670 - 680 дол./т.  

 

Прогноз  

Внутрішні ціни на соєвий шрот та макуху залишаються 

стабільними. Хоча, в подальшому, зважаючи на зрос-

тання цін на ринку сировини, можна очікувати незнач-

не зростання відпускних цін у цьому сегменті.  

 Ціни на 

звітну дату 

(08.02) 

Зміна середньої    
ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 345 – 360 дол./т - - 

Україна FOB (попит) -   

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10200 грн/т +300 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 9200 — 9550 грн/т +300 грн/т - 

Пропозиція, EXW 9300 — 9700 грн/т +200 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 18600 – 19200 грн/т +500 грн/т - 

Соєвий шрот 9800 – 10000 грн/т - - 

Соєва макуха 9100 – 9800 грн/т - - 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

