
У Європі на ринку соняшникової олії протягом звітного періоду відзначалися різноспрямова-

ні цінові тенденції, при цьому за підсумками розглянутого періоду ціна найближчого контра-

кту продукції склала 790 євро/т проти 812,5 євро/т тижнем раніше. Основним фактором фор-

мування цін став низький попит на продукт. Також зниження цін на нафту в окремі дні тижня 

чинило тиск. 

На фоні кон’юнктури європейського ринку соняшникова олія українського походження на 

світовій арені дещо втратила в ціні. Варто відзначити, що знижувалися саме мінімальні ціни 

попиту та пропозиції. Пропозиція продукції з відвантаженням у жовтні-грудні надходили за 

цінами на рівні 750 дол./т на базисі FOB, при цьому ціни попиту залишалися відносно стабіль-

ними і озвучувалися в діапазоні 730–735 дол./т на тих же умовах. 

На внутрішньому ринку України спостерігалося зростання відпускних цін, що було обумов-

лено дефіцитом пропозиції продукції на ринку. Відвантаження олії здійснювалися за цінами 

найчастіше в межах 21700–22100 грн/т EXW. Рафінована соняшникова олія торгувалася за ці-

нами в діапазоні 24800–25200 грн/т EXW. 

На експортному ринку соняшникового шроту ситуація лишається стабільною. Активність 

торгово-закупівельної діяльності з огляду на сезонний фактор залишилася високою. 

Ринок насіння соняшни-

ка вже протягом місяця 

лишається стабільним. Ці-

ни попиту компаній, які 

продовжують переробляти 

соняшник, варіювалася в 

діапазоні 11000–11200 грн/т 

на умовах доставки СРТ-

підприємство. Деякі компа-

нії, які мали потребу в тер-

міновому поповненні сиро-

винних запасів, озвучували 

більш високі ціни попиту, 

що досягають 11500 грн/т 

СРТ-підприємство. 

Соняшник  

 Ціни на 

звітну дату  

(25.07) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 780–785 дол./т -5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 770–780 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 240–245 дол./т - 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 230–235 дол./т - 

Внутрішній ринок 

Насіння соняшника, СРТ-підприєхмство 11000 – 11500 грн/т - 

Соняшникова олія, СРТ-порт 21000 – 22000 грн/т - 

Соняшникова олія, EXW 21700 – 22300 грн/т +200 грн/т 

Соняшниковий шрот, EXW 6800 – 7000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 6300 – 6800 грн/т  - 

Ринок  

олійних  

культур 



На біржі Чикаго СВОТ протягом 

звітного періоду відзначалися зна-

чні коливання котирувань сої. По 

завершенню тижня, котирування 

істотно послабили свої позиції. На 

зростання цін на початку і в кінці 

тижня вплинула перспектива висо-

ких температур у серпні, яка може 

спостерігатися на Середньому За-

ході США, що несприятливо позна-

читься на стані олійної в ключовий 

період її розвитку. Крім того, висо-

кий показник тижневих експорт-

них продажів олійної (1,3 млн тонн), а також стійкий попит Китаю на продукцію стали додатковими фак-

торами зростання цін. У свою чергу, прогнозовані дощі в найближчі дні, а також хороший стан посівів 

призвели до зниження ціни. 

На експортному ринку України соя врожаю 2015 року дещо укріпилася на фоні низької пропозиції на 

внутрішньому ринку. На умовах поставки СРТ ціни попиту найчастіше не перевищували 400 дол./т. Міні-

мальні ціни попиту в портах зросли і озвучувалися від 11000 грн/т СРТ-порт. 

Ціни попиту на сою нового врожаю дещо знизилися і озвучувалися в діапазоні 375–385 дол./т на базисі 

СРТ. 

На експортному ринку соєвої олії протягом звітного періоду спостерігалася низхідна цінова динаміка, 

зважаючи на зниження попиту основних країн-імпортерів. Ціни попиту на сиру соєву олію знаходяться в 

діапазоні 710–720 дол./т на базисі FCA. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту спостерігалося поступове зростання мінімальних відпускних цін 

через скорочення кількості пропозицій шроту. 

 Ціни на 

звітну дату
(25.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

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

Україна FOB (попит) - - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 11000–11800 грн/т +150 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10800—11500 грн/т - 

Пропозиція, EXW 11200—11700 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 20000–20500 грн/т -200 грн/т 

Соєвий шрот 13700–14000 грн/т +100 грн/т 

Соєва макуха 11500–12200 грн/т +100 грн/т 

Соя 



   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

На європейському ринку рі-

пакової олії відзначалася пе-

реважно підвищувальна цінова динаміка. До кін-

ця розглянутого періоду найближчий контракт 

продукції подорожчав до 718 євро/т проти 684 

євро/т тижнем раніше. Основним фактором фо-

рмування цін стало подорожчання пальмової 

олії і ріпаку. При цьому зниження цін на нафту в 

окремі дні тижня чинило тиск. Також на ціну 

вплинуло очікуване погіршення якості олійної в 

Канаді і Франції. 

Ріпакова олія українського походження на світо-

вій арені зараз практично не торгується через 

дисбаланс цін попиту та пропозиції. Ціни попи-

ту на умовах поставки DAP коливаються в діапа-

зоні 715–720 дол./т. В той же час, ціни пропозиції 

знаходяться в межах 720–730 дол./т на базисі FCA. Варто відзначити, що українські виробники на сьо-

годнішній день утримуються від продажів продукту, очікуючи кращої кон’юнктури ринку. 

Враховуючи подорожчання насіння ріпаку на світовому ринку, яке відзначилося в звітний період на 

фоні збільшення цін на ріпаковий шрот, експортні ціни на ріпак українського походження також де-

що збільшилися. Ціни попиту зросли до 385–390 дол./т СРТ. Гривневі ціни в портах підвищилися в 

середньому на 200 грн/т і озвучувалися в діапазоні 10800–11000 грн/т СРТ-порт. 

На фоні збільшення портових цін, внутрішні переробники були вимушені також збільшити закупіве-

льні ціни на олійну. Так, переробники озвучували ціни попиту на продовольче насіння на рівні 10700

–11000 грн/т на умовах СРТ-підприємство. 

Ріпак 

 Ціни на 

звітну дату
(25.07) 

Зміна  

середньої    
ціни 

Експортний ринок 

Україна FOB (пропозиція) 405–415 дол./т - 

Україна FOB (попит) 395–405 дол./т - 

Внутрішній ринок (попит) 

Експортно-орієнтовані компанії, СРТ-порт 10800–11000 грн/т +50 грн/т 

Переробники, СРТ-підприємство 10700–11000 грн/т +200 грн/т 

Пропозиція, EXW  - 

Продукти переробки 

Ріпакова олія, DAP 720-730 дол./т - 

Ріпаковий шрот  - 

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

