
Олійні культури 
Фокус ринку 

попит: 
підвищений попит на соєві боби та соняшник                     
пропозиція: 
недостатня пропозиція олійних культур від аграріїв 
помірна пропозиція на корма соєвого та 

соняшникового комплексу 

Експорт 2020/21 МР (станом на 05.01 ): 

• ріпак: 2366,11 тис. т 

• ріпаковий шріт: 123,25 тис. т 

• соя: 938,44 тис. т 

• соняшниковий шріт: 1727,93 тис. т 

• соєвий шріт: 187,94  

Глобальний ринок 

 

За результатами торгового 

тижня на світовій американській 

біржі СВОТ ціни на олійні культури 

та продукти їх переробки зупини-

лися в позитивній точці. Ф’ючерси 

на сою зросли до 505 дол./т (+23,4 

дол./т). Факторами впливу стали 

негативні погодні умови в Аргенти-

ні та Бразилії, які негативно впли-

нуть на посіви. Котирування соєво-

го шроту виросло до 484,6 дол./т 

(+11,2 дол./т), через ріст цін на 

сою. 

Котирування ф’ючерсів ріпа-

ку на європейській біржі EuroNext, 

зросло до 440 євро/т (+21,75 євро/

т), через низькі темпи експорту 

олійної культури країнами ЄС та 

зростання ціни соєвих бобів на бі-

ржі СВОТ. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій котирування 

соняшникової олії, на базисі FOB Роттердам, 

підвищилось до рівня 1310 дол./т (+85 дол./

т). Чинниками ціноутворення стало 

зростання котирувань ріпакової олії в 

Канаді, ріст соєвої олії на СВОТ та 

підвищення ціни пальмової олії в Малайзії. 

Ціна на пальмову олію зросла до 1035 дол./

т (+45 дол./т) через низькі запаси олії в 

країні. 

На експортному ринку України ціни 

FOB мали тенденцію росту. Соняшникова 

олія зросла в ціні до 1290 дол./т (+82 дол./

т). Ріст обумовлений зростанням ціни на 

соняшник та ростом котирувань олії на 

світовому ринку. Котирування 

соняшникового шроту зросло через ріст 

ціни на світовому ринку і встановило 342 

дол./т (+17 дол./т). Ціна на соєві боби 

підвищилась до 545 дол./т (+15 дол./т), 

через недостатню кількість пропозиції. 

Внаслідок зростання ф’ючерсів на 

європейському ринку, ріпак зріс в ціні до 

470 дол./т (+10 дол./т). 

Внутрішні ціни СРТ-порт на соняшник 

зросли до 20600 грн/т (+800 грн/т). Соєві 

боби, на базисі СРТ-завод, виросли до 

17100 грн/т (+300 грн/т). Попит від 

переробних підприємств високий. 

Пропозиції соняшнику та сої від аграрних 

підприємств недостатньо. 

У сегменті соняшникового комплексу 

ціни пропозицій EXW розвивались в 

позитивному тренді. Тільки котирування 

соняшникової олії залишилось без змін – 

37000 грн/т. Ціна на соняшникову макуху та 

шріт зросли до 9900 грн/т (+200 грн/т) та 

11200 грн/т (+700 грн/т), відповідно. 

Факторами зростання виступало 

підвищення котирувань шроту на 

експортному ринку та ріст ціни на 

соняшник. Торги продуктів переробки 

соняшнику перед Різдвом майже не 

здійснювались.  

Ціни пропозицій EXW у сегменті 

соєвого комплексу розвивались вслід за 

соняшниковим комплексом в підвищеному 

напрямку. Ціна на соєву олію зросла до 

31500 грн/т (+1000 грн/т). Котирування 

соєвої макухи підвищилось до 17600 грн/т 

(+100 грн/т). Соєвий шріт залишився без 

змін – 17700 грн/т. Пропозиції сої від 

аграрних підприємств для переробки 

недостатньо. Також, фактором впливу стало 

зростання ціни на соєві боби.  

 



Олійні культури 

Ціни 

08.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 505  +23,4  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 484,6  +11,2  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 440  +21,75  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1310  +85  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1035  +45  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1290  +82  

Соняшниковий шріт 342  +17  

Соя 545  +15  

Ріпак 470  +10  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 20600   +800  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 17100  +300  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
37000  +0  

Соняшникова макуха  9900  +200  

Соняшниковий шріт  11200  +700  

Соєва олія (нового врожаю)  31500  +1000  

Соєва макуха 17600  +100  

Соєвий шріт 17700  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

https://fenix-agro.com/site/
https://fenix-agro.com/site/

