
Європейський ринок соняш-

никової олії протягом звітно-

го тижня був досить волати-

льним, закінчивши тиждень 

на попередньому рівні. В ос-

новному на ціни впливали 

коливання на ринку ріпаково-

го комплексу та ринку нафти. 

Експортний ринок соняш-

никової олії протягом звітно-

го періоду лишався стабіль-

ним. Враховуючи недостатню 

кількість пропозиції на рин-

ку, продавці дещо підвищили  

її ціни, в той же час імпорте-

ри залишилися при своїх, і 

протягом звітного періоду не 

переглядали ціни попиту. 

На внутрішньому ринку со-

няшникової відпускні ціни в 

гривневому еквіваленті зни-

зилися, що було зумовлено 

укріпленням національної 

валюти. 

 

На внутрішньому ринку соняшникового насіння закупівельні ціни знизились за рахунок здешев-

лення олії (в національній валюті). Варто зазначити, що оператори ринку відзначають деякий дефі-

цит. 

Експортному ринку соняшникового шроту було характерно зростання цін на фоні високого попиту 

на продукт. Слідом за експортним ринком ціни зросли і на внутрішньому. Внутрішній ринок ще не 

повністю інтегрував зростання експортної ціни, тож в подальшому варто очікувати значне зростання 

відпускних цін на соняшникових шрот на внутрішньому ринку. Також, треба враховувати утворений 

дефіцит на внутрішньому ринку, що в подальшому підтримає ринок. 

 Ціни на 

звітну дату  

(30.05) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 815–820 дол./т - 

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

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 240–250 дол./т +5 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 235–240 дол./т +2 дол./т 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 11100 – 11600 грн/т -100 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22100 – 22500 грн/т -300 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22300 – 22700 грн/т -100 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 6000 – 6500 грн/т +400 грн/т 

Соняшникова макуха, EXW 4900 – 5200 грн/т  +100 грн/т 

Ринок 

олійних 

культур 



  

На світовій арені ціни на 

сою протягом звітного 

періоду коливалися, закін-

чивши тиждень в плюсі. 

Значну підтримку цінам 

на сою надало подорож-

чання на ринку соєвого 

шроту, а також попит на 

олійну з боку імпортерів. 

Проте, вплив на ціни про-

довжують надавати сприя-

тливі погодні умови в 

США й Аргентині. 

Погодні умови в Аргенти-

ні нормалізувалися і сприяють хорошим темпам просування збиральної кампанії сої. Так, станом на 

24 травня польові роботи були виконані на 72,1% (+11% в тиждень), що все ж на 18,2% нижче за показ-

ник минулого року. Варто відзначити, що середня врожайність олійної буде нижчою торішнього по-

казника, проте вищою, ніж очікувалося. 

Зростання цін на світовому ринку продовжують позитивно впливати на український експортний 

ринок. Також, варто зазначити, що на сьогоднішній день активність торгівельної діяльності знахо-

диться на досить високому рівні, що також підтримує ринок. 

Гривневі ціни в портах через скорочення пропозиції бобів з внутрішнього ринку на тлі високого по-

питу підвищилися до 10650–11100 грн/т СРТ-порт. 

Внутрішній ринок також характеризувався зростанням цін попиту/пропозиції, що обумовлено від-

повідною тенденцією на експортному ринку бобової, а також зниженням кількості пропозицій. Пере-

робники готові платити понад 10500 грн/т на умовах поставки СРТ-підприємство. 

 Ціни на 

звітну дату
(30.05) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 390–410 дол./т +5 дол./т 

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10650–11100 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10200—10750 грн/т +200 грн/т 

Пропозиція, EXW 10200—11000 грн/т +100 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 21000–22000 грн/т - 

Соєвий шрот 10200–11000 грн/т - 

Соєва макуха 9400–10100 грн/т - 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

На європейському ринку ріпаку ціни 

на олійну протягом тижня переважно 

зростали. Підтримкою ринку олійної 

стало подорожчання на майданчику 

сої і пальмової олії, а також нещодавнє 

здороження ріпакового шроту. 

Єврокомісія знизила прогноз врожаю 

ріпаку в ЄС у 2016-му з 22,3 млн до       

22 млн тонн. 

Ціни на ріпак українського походжен-

ня на базисі FOB протягом звітного 

періоду лишалися стабільними. 

На внутрішньому ринку попередньо озвучені ціни на новий урожай не переглядалися. Так, перероб-

ники озвучували декларативні ціни попиту на продовольче насіння на рівні 9200–10000 грн/т на умо-

вах СРТ-підприємство. 

Експортно-орієнтовані компанії готові контрактувати ріпак українського походження на рівні          

420 дол./т на базисі FOB. На внутрішньому ринку трейдери пропонують виробникам 9900–10500 грн/т 

на умовах СРТ-порт. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(30.05) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 430–435 дол./т - 

Україна FOB (попит) 420–425 дол./т - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 9900–10500 грн/т - 

Переробники, СРТ-підприємство 9300–10000 грн/т - 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія  - 

Ріпаковий шрот  - 

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

