
В Європі на ринку соняшни-

кової олії протягом звітного 

періоду відзначалися різнос-

прямовані цінові тенденції, 

при цьому за підсумками ро-

зглянутого періоду ціна най-

ближчого контракту продук-

ції склала 800 євро/т проти 

785 євро/т тижнем раніше. 

При цьому на ціни на про-

дукт переробки соняшнику 

тиснуть перспективи високо-

го валового збору олійної в 

Східній Європі. 

Не зважаючи на збільшення 

ціни на соняшникову олію в 

Європі, на українському ек-

спортному ринку ціни по-

питу та пропозиції знизили-

ся. Причиною стала низька торгово-закупівельна активність сегменту. 

На внутрішньому ринку України відпускні ціни на соняшникову олію не переглядалися через стабі-

льність ринку сировини та низького попиту на продукт переробки. 

Значних змін зазнав експортний ринок соняшникового шроту. Вартість попиту та пропозиції почали 

інтегрувати перспективи майбутнього сезону, де ціни очікуються значно менші на фоні великого уро-

жаю соняшника сезону 2016. 

Внутрішній ринок соняшникового шроту лишається стабільним за рахунок низького рівня пропози-

цій на ринку. 

Ринок насіння соняшника вже протягом місяця лишається стабільним. Ціни попиту компаній, які 

продовжують переробляти соняшник, варіювали в діапазоні 11000–11200 грн/т на умовах доставки СРТ

-підприємство. Деякі компанії, які мали потребу в терміновому поповненні сировинних запасів, озву-

чували більш високі ціни попиту, що досягають 11500 грн/т СРТ-підприємство. 

Соняшник  

 Ціни на 

звітну дату  

(16.08) 

Зміна  

середньої  

ціни 

Експортний ринок 

Соняшникова олія, FOB (попит) 770–780 дол./т -5 дол./т 

Соняшникова олія, FOB (пропозиція) 760–765 дол./т -10 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (попит) 215–230 дол./т -25 дол./т 

Соняшниковий шрот, FOB (пропозиція) 200–207 дол./т -30 дол./т 

Внутрішній ринок 

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

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

Соняшникова олія, EXW 21100 – 22200 грн/т - 

Соняшниковий шрот, EXW 6800 – 7000 грн/т - 

Соняшникова макуха, EXW 6100 – 6500 грн/т  - 

Ринок  

олійних  

культур 



Сприятливі погодні умови, а також стабі-

льно хороший стан і швидкий розвиток 

посівів соєвих бобів у США привели до 

зниження цін на сою на біржі СВОТ на 

початку звітного тижня. У свою чергу, 

високий попит на американську продук-

цію з боку Китаю і зниження прогнозів 

виробництва олійної в Бразилії стриму-

вали зниження цін на продукцію. 

На експортному ринку України ціни на 

сою врожаю 2015 року лишаються стабі-

льними. На умовах поставки СРТ ціни попиту найчастіше не перевищували 400 дол./т. Ціни попиту в 

портах також лишаються стабільними і озвучувалися від 11000 грн/т СРТ-порт. 

Ціни попиту на сою нового врожаю знову знизилися і озвучувалися в діапазоні 365–380 дол./т на ба-

зисі СРТ. 

На експортному ринку соєвої олії протягом звітного періоду спостерігалася низхідна цінова динамі-

ка зважаючи на зниження попиту основних країн-імпортерів та загальну кон’юнктуру світового рин-

ку. Ціни попиту на сиру соєву олію знаходяться в діапазоні 705–720 дол./т на базисі FCA. 

На внутрішньому ринку соєвого шроту спостерігалося поступове зниження мінімальних відпускних 

цін через достатню кількість пропозицій шроту на ринку. 

   Огляд підготовлений за матеріалами компанії 

«Фенікс-Агро» 

 Ціни на 

звітну дату
(16.08) 

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 - 

Переробники, СРТ-підприємство 10800—11700 грн/т +50 грн/т 

Пропозиція, EXW 11200—11800 грн/т - 

Продукти переробки 

Соєва олія 19500–20100 грн/т -200 грн/т 

Соєвий шрот 13300–14000 грн/т +100 грн/т 

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

Соя 

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

