
Соняшник  

Європейський ринок соняшникової олії протя-

гом звітного періоду характеризувався зростанням 

цін на продукт, що пов’язано зі зростанням цін на 

«сусідньому» майданчику сої. 

Експортний ринок нерафінованої соняшни-

кової олії демонстрував зростанням цін попиту/

пропозиції на всіх базисах унаслідок загальних 

світових тенденцій.  

 

На експортному ринку соняшникового шроту спостерігалася відносно стабільна цінова ситуація зі слабо ви-

раженим знижувальним трендом. Внутрішній ринок також поки залишається стабільним. 

На фоні зростання екс-

портних цін на ринку 

соняшникової олії пере-

робники охоче збільши-

ли закупівельні ціни на 

насіння соняшника. Та-

кий настрій переробни-

ків активізував аграріїв до 

збуту олієнасіння, тож 

ринок протягом звітного 

періоду був відносно 

жвавим. 

Прогноз  

У перспективі очікується подальше укріплення експор-

тного ринку соняшникової олії на фоні зростання світо-

вої ціни на сою та активного попиту на український 

продукт. Оскільки на ринку відносно збалансовані ціни 

попиту/пропозиції — ціни на насіння соняшника будуть 

зростати лише через можливу девальвацію національ-

ної валюти. 

 Ціни на 

звітну дату  

(20.03) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

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

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 790–795 дол./т +20 дол./т 

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

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

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 10200 – 10600 грн/т +300 грн/т 

Соняшникова олія, СРТ-порт 22800 – 23100 грн/т +1600 грн/т 

Соняшникова олія, EXW 22000 – 23000 грн/т +1000 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 4700 – 5000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 4200 – 4700 грн/т  - 

Ринок  

олійних   

культур 



  

На біржі Чикаго СВОТ протягом аналізованого періоду котирування сої розвивалися в 

підвищувальному тренді, завершивши тиждень подорожчанням. Ціни підтримав значний 

попит на американську сою, однак конкуренція з боку південноамериканської олійної по-

силюється. Оператори очікують надходження великих обсягів продукції з Південної Америки на ринок у най-

ближчі тижні. У свою чергу, сприятлива погода в Аргентині та Бразилії, а також швидке просування прибирання 

бразильської олійної стримують зростання цін на американському ринку. 

На експортному ринку України ціни попиту на сою на базисі поставки FOB також дещо зросли - до             

355-360 дол./т. На умовах поставки СРТ-порт ціни попиту лишилися на колишньому рівні через низький попит 

на олійну. 

На ринку соєвого шроту не відзначалося суттєвих змін як цін, так і активності торгівлі. Відпускні ціни, як рані-

ше озвучувалося, коливалися в діапазоні 9800-10400 грн/т без урахування вартості доставки. 

На ринку соєвих бобів фіксувалася відносно стабільна цінова ситуація зі слабо вираженим знижувальним трен-

дом. Великі переробники здійснювали закупівлі сої за цінами, як правило, в діапазоні 9600-9700 грн/т з урахуван-

ням вартості доставки. 

 Ціни на 

звітну дату
(20.03) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 350–365 дол./т +5 дол./т 

Україна FOB (попит) -  

Внутрішній ринок (попит) 

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

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

Пропозиція, EXW 9400—10000 грн/т -100 грн/т 

Продукти переробки 

Соєва олія 20200–21000 грн/т +300 грн/т 

Соєвий шрот 9900–10200 грн/т - 

Соєва макуха 9300–9700 грн/т -50 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

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

