
На європейському ринку соняшникової олії протягом місяця відзнача-

лася волатильність цін. Це було зумовлено коливаннями котирувань на 

ринках пальмової олії та нафти.  

На експортному ринку України соняшникова олія за підсумками міся-

ця втратила 20 доларів на тонні. Варто відзначити відсутність паритету 

цін попиту та пропозиції на базисі FOB, хоча на кінець червня ціни про-

позиції знижувалися при стабільності цін попиту. Так, станом на 1 липня 

ціни пропозиції на продукцію озвучувалися в діапазоні 795–800 дол/т 

FOB (поставка в липні-серпні) проти 820 дол./т місяцем раніше. Ціни по-

питу на базисі FOB досягли рівня 780 дол./т (поставка в липні) і до       

785 дол./т (поставка в серпні). Ціни попиту на олію з поставкою у вересні 

варіювалися в діапазоні 750–755 дол./т на базисі FOB. 

На експортному ринку соняшникового шроту в середині червня ціни 

стабілізувалися, припинивши стрімке зростання на фоні активного попи-

ту. Так, на сьогоднішній день ціна зафіксувалася на рівні 260 дол./т на 

базисі FOB. 

На ринку насіння соняшника спостерігалося зростання цін у раніше 

сталому діапазоні. Закупівельні ціни великих переробників озвучувалися 

часто в діапазоні 11100–11300 грн/т СРТ-підприємство. 

Соняшник  

 Ціни на 

звітну дату  

(03.07) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 795–800 дол./т -5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 780–785 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 260–270 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 250–260 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10800 – 11500 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 21600 – 22200 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 21500 – 22300 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 6800 – 7400 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 5700 – 6200 грн/т  +100 грн/т 

Ринок олійних культур 



На світовому ринку соя продовжує дорожчати. Головними факторами ціноутворення лишаються: 

 погодні умови в Аргентині, 

 підвищення експортного попиту на олійну з США 

 сприятливі погодні умови в США та переоцінка посівних площ під олійну, 

Зростання цін на світовому ринку позитивно впливати на український експортний ринок, де ціни про-

довжують підвищуватися. На базисі поставки FOB ціни попиту станом на 1 липня досягли діапазону 420

–430 дол./т (поставка в червні) і до 435 дол./т (поставка в жовтні). 

На внутрішньому ринку відзначається низька активність пропозиції, що стимулює переробників збі-

льшувати закупівельні ціни. Так, на внутрішньому ринку закупівельні ціни зросли до 11300–11600 грн/т 

на умовах поставки СРТ-підприємство. 

Ринок соєвої олії, з огляду на кон’юнктуру світового ринку, низький попит та укріплення національної 

валюти протягом місяця залишався стабільним. Станом на 1 липня відпускні ціни на соєву олію досягли 

області 21000 грн/т на умовах EXW. 

Враховуючи збільшення вартості сировини та стабільність ринку олії ціни на соєвий шрот суттєво під-

вищилися за підсумками звітного періоду. На сьогоднішній день соєвий шрот коштує 13000–14000 грн/т 

на умовах самовивозу з заводу. Варто зазначити, що на ціни також тисне низький рівень пропозиції про-

дукту. 

В подальшому подорожчання соєвого шроту на внутрішньому ринку враховуючи його активність не очі-

кується. 

 Ціни на 

звітну дату
(03.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 420–430 дол./т - 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 11300–11500 грн/т +500 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10700—11600 грн/т +100 грн/т 

Пропозиція, EXW 11000—11700 грн/т +300 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 20900–21500 грн/т - 

Соєвий шрот 13200–14000 грн/т - 

Соєва макуха 11000–12000 грн/т - 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

Європейський ринок ріпаку протягом тижня розвивався переважно в знижуваль-

ному тренді. на сьогоднішній день ціни на ріпак в Європі перебувають під тиском 

збиральної компанії і як наслідок збільшення пропозиції на ринку. Також зни-

женню сприяє здешевлення пальмової олії. Але, варто зазначити, що ринок підтримує ситуація на ри-

нку сої та подорожчання нафти в окремі дні. 

Під впливом відповідної тенденції на світовому ринку ріпаку ціни попиту на олійну українського по-

ходження також знижуються. Так, ціни попиту за підсумками тижня склали 375—385 дол./т СРТ-порт. 

В гривневому еквіваленті закупівельні ціни в портах досягли діапазону 10500—10800 грн/т на базисі 

СРТ-порт. 

Переробники озвучували ціни попиту на продовольче насіння на рівні 10100—10500 грн/т на умовах 

СРТ-підприємство. Варто відзначити , що в новому сезоні багато вітчизняних переробників відмови-

лись від переробки ріпаку у зв’язку з відсутністю паритету між цінами сировини та продуктами пере-

робки. Нагадаємо, аграрії зважаючи на витрати на вирощування урожаю оцінюють ріпак сезону 2016 в 

450 дол./т. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(03.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 410–420 дол./т - 

Україна FOB (попит) 400–410 дол./т -5 дол./т 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10500–10800 грн/т +20 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10100–10500 грн/т - 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія  - 

Ріпаковий шрот  - 

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

