
Олійні культури 
Фокус ринку 

      попит: 
      стабільний попит на соняшник та сою  

низький попит на корма соєвого та 

соняшникового комплексу 

пропозиція: 

низька пропозиція соняшнику сої від аграрних 

підприємств  

Експорт 2020/21 МР (станом на 18.12): 

• ріпак: 2358,3 тис. т 

• ріпаковий шріт: 123,1 тис. т 

• соя: 838,6 тис. т 

• соняшниковий шріт: 173,5 тис. т 

Глобальний ринок 

Осіння посівна, тис. га (станом на 10.12)  

• Ріпак: 881,1  

 

За результатами торгового 

тижня на світовій американській 

біржі СВОТ котирування ф’ючерсів 

на соєві боби та соєвий шріт різко 

виросли. Факторами цього зрос-

тання став підвищений попит з бо-

ку імпортерів та зниження курсу 

американського долара до євро. 

Ф’ючерси на сою становили 448,2 

дол/т (+21,9 дол/т), ф’ючерси на 

соєвий шріт – 447 дол/т (+27,8 

дол/т). Додатковий вплив на зрос-

тання ціни надали дані про негати-

вні погодні умови в Аргентині та 

Бразилії, які зашкоджують посівам 

соєвих бобів. 

Котирування ф’ючерсів ріпа-

ку на європейській біржі EuroNext 

зросло до 413,25 євро/т (+4,8 єв-

ро/т) через скорочення імпорту 

олійної культури країнами Європи 

та подорожання ціни на нафту. Та-

кож, позитивним фактором на ціну 

стало зростання кількості перероб-

ки ріпаку в країнах ЄС. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій, котирування 

соняшникової олії на базисі FOB Роттердам 

зросло після падіння до рівня 1215 дол/т 

(+55 дол/т). Чинниками впливу стало 

подорожання олії в країнах 

Причорноморського регіону та зниження 

об’єму переробки соняшнику в Європі. Ціна 

на пальмову олію протягом тижня 

коливалась, але на п’ятницю встановилась 

на точні минулого тижня – 925 дол/т. Ціна 

на пальцьову олію має зросли через 

можливе збільшення експортного мита з 

Малайзією на початку 2021 року. 

Експортні ціни FOB на соняшникову 

олію підвищились вслід за подорожання 

соняшнику та зростанням попиту від 

імпортерів. Ціна встановилась на рівні 1175 

дол/т (+62 дол/т). Котирування 

соняшникового шроту знизилось до 320 

дол/т (-5 дол/т). Попит на продукт 

переробки від країн-імпортерів низький. 

Ціна на соєві боби зросли до 520 дол/т (+5 

дол/т) через підвищення ціни на світовому 

ринку. Ріпак залишився без змін – 455 дол/

т. 

На внутрішньому ринку СРТ після 

падіння ціна на соняшник СРТ-порт зросла 

до 19600 грн/т (+100 грн/т). Пропозиції від 

аграрних підприємств не висока. 

Котирування соєвих бобів на базисі СРТ-

завод знизилось до 16800 грн/т (-100 грн/т).  

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу 

розвивались різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії знизилось до 37000 грн/т 

(-500 грн/т), попит дуже низький. Ціна на 

соняшникову макуху залишилась без змін – 

9500 грн/т. Соняшниковий шріт підвищився 

в ціні до 9900 грн/т (+900 грн/т) через 

подорожання соняшнику. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW майже не змінились. 

Котирування соєвої олії та макухи 

залишилось без змін – 30500 грн/т та 17500 

грн/т відповідно. Тільки ціна на соєвий шріт 

знизилась до 17700 грн/т (-100 грн/т). Попит 

від фермерів не високий – для них це 

занадто висока ціна. Ціна може й надалі 

знижуватись через валютний фактор – 

укріплення національної валюти. 



Олійні культури 

Ціни 

18.12.2020  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 448,2  +21,9  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 447  +27,8  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 413,25  +4,8  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1215  +55  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
925  +0  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1175  +62  

Соняшниковий шріт 320  -5  

Соя 520  +5  

Ріпак 455  +0  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 19600  +1000  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 16800  -100  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
37000  -500  

Соняшникова макуха  9500  +0  

Соняшниковий шріт  9900  +900  

Соєва олія (нового врожаю)  30500  +0  

Соєва макуха 17500  +0  

Соєвий шріт 17700  -100  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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