
Соняшник  

Ринок олійних культур 

Волатильність валютного ринку протягом звітного 

періоду призвела до скорочення пропозиції на ринку 

насіння соняшника. Так, переробники вимушені збіль-

шувати закупівельні ціни на сировину. Такі кроки також 

підтримує настрій на експортному ринку соняшнико-

вої олії, де ціни попиту та пропозиції за тиждень зросли 

на 10 і 5 доларів на тонні відповідно. Оцінюючи актив-

ність експортного ринку соняшникової олії в подальшо-

му можна очікувати зростання цін попиту/пропозиції, 

адже на сьогоднішній день українські виробники продо-

вжують утримуватися від активних продажів олії. 

На відміну від експортного ринку олії, український шрот 

продовжує втрачати в ціні. Оператори ринку говорять про низьку активність експортного ринку через неприваб-

ливість цін попиту. 

Слідом за експортним ринком значно просів внутрішній. Велика кількість переробників протягом звітного тижня 

знизила відпускні ціни на соняшниковий шрот, на 100 гривень на тонні. 

У свою чергу виробники соняшникової макухи на фоні зростання цін на ринку сировини підняли відпускні ціни. 

Прогноз  

Надалі очікується укріплення в сегменті соняшни-

кової олії на фоні кон’юнктури світового ринку. 

Девальвація національної валюти продовжить тен-

денцію зростання цін на ринку насіння соняшни-

ка. Адже аграрії в період коливання валютного 

ринку намагаються стримувати продажі олійної 

культури в очікуванні найвигіднішої ціни. 

Відповідно до ринку сировини відпускні ціни на 

соняшникову макуху продовжать зростати. Також 

ціни підтримає безпосередньо девальвація гривні. 

 Ціни на 

звітну дату (25.01) 

Зміна середньої ціни 

тиждень місяць 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 770 – 785 дол./т +10 дол./т -10 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 785 – 795 дол./т +5 дол./т - 

Соняшниковии  шрот, FOB (попит) 170 – 175 дол./т -5 дол./т -10 дол./т 

Соняшниковии  шрот, FOB (пропозиція) 180 – 190 дол./т -5 дол./т -15 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підпр. 9500 – 9700 грн/т - - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 20200 – 21000 грн/т +450грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 20100 – 20600 грн/т  - 

Соняшниковии  шрот, EXW 4700 – 4950 грн/т -100 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4900 грн/т - - 



Соя  

В умовах знецінення гривні по відношенню до долара на ринку соєвих бобів, відзначалося зростання цін попиту 

в гривневому еквіваленті. Той же час доларові ціни залишились на колишньому рівні. Так, на кінець звітного 

періоду, трейдери озвучили закупівельні ціни в межах 325 – 335 дол./т на умовах СРТ-порт. 

Як на експортному, так і на внутрішньому ринку соєвої олії спостерігається стабільність цін. Така ж ситуація на 

ринку соєвого шроту та макухи. 

Прогноз  

У 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 

(25.01) 

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 9000 – 9600 грн/т +300 грн/т  

Переробники, СРТ-підприємство 8800 – 9200 грн/т +200 грн/т  

Пропозиція, EXW 9000 грн/т +200 грн/т  

Продукти переробки 

Соєва олія 18000 – 18500 грн/т +200 грн/т - 

Соєвии  шрот 9800 – 10200 грн/т - - 

Соєва макуха 9000 – 9500 грн/т - +50 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 
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