
Олійні культури Фокус ринку 
   
Попит:    

хороший попит на корми соняшникового та 
соєвого комплексів 
високий попит на сою та соняшник 

Пропозиція:  
низька пропозиція соєвих бобів та соняшнику 
обмежена пропозиція кормів соняшникового 

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.01): 

• ріпак: 2639,46 тис. т 

• ріпаковий шріт: 185,84 тис. т 

• соя: 581,39 тис. т 

• соняшниковий шріт: 1380,81 тис. т 

• соєвий шріт: 174,81 тис. т 

• соняшник: 36,87 тис. т 

Глобальний ринок 

Котирування ф’ючерсів соє-

вих бобів та соєвого шроту на аме-

риканському ринку на кінець п’ят-

ниці зупинились в негативних точ-

ках. Ціна на сою впала до 503,2 

дол/т (-14,9 дол/т) через високий 

експорт олійної культури із Брази-

лії та прогноз аналітиків USDA в 

якому було збільшено виробницт-

во олійної культури в США на 0,3 

млн тонн до 120,7 млн тонн. Коти-

рування соєвого шроту знизилось 

до 447,1 дол/т (-21,4 дол/т). Факто-

рами впливу стали падіння ціни на 

соєві боби, низький експорт про-

дукту переробки із США  та хоро-

ший попит іноземних країн на ар-

гентинський шрот. 

На європейській біржі Eu-

roNext котирування ріпаку впало 

до 770 євро/т (-58 євро/т) через 

зниження ф’ючерсів на канолу, ко-

ливання ціни нафти та падіння ці-

ни соєвих бобів на ринку СВОТ. 

На світовому ринку олій ціна 

на соняшникову олію FOB Роттер-

дам знизилась до 1395 дол/т (-20 

дол/т). Факторами впливу стали 

коливання ціни на нафту та зни-

ження попиту на продукт перероб-

ки. Котирування пальмової олії 

зросло до 1340 дол/т (+35 дол/т) 

через зниження запасів олії вна-

слідок падіння її виробництва. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на минулому 

тижні розвивались різнонаправлено. 

Соняшникова олія знизилась в ціні до 1360 

дол/т (-13 дол/т) через падіння котирувань 

соєвої та соняшникової олії на світовому 

ринку. Ціна на соняшниковий шрот 

залишилась без змін – 300 грн/т. 

Котирування сої зросло до 565 дол/т (+10 

дол/т). Попит на олійну культуру високий. 

Ріпак залишився без змін – 800 дол/т. Ціна 

на олійну культуру може знизитись через 

падіння ф’ючерсів на світовому ринку.  

Внутрішні ціни олійних культур на 

базисі СРТ-завод за результатами минулого 

тижня зросли. Ціна на соняшник 

підвищилась до 20400 грн/т (+1100 грн/т). 

Попит від переробних підприємств 

високий, пропозиції від аграріїв не 

достатньо. Котирування соєвих бобів 

зросло до 17000 грн/т (+200 грн/т) через 

хороший попит від заводів. 

Внутрішні ціни EXW в сегменті 

соняшникового комплексу за результатами 

минулого тижня зросли. Котирування 

соняшникової олії становило 44000 грн/т 

(+1000 грн/т). Ціна на соняшникову макуху 

та шрот підвищились до 8500 грн/т (+500 

грн/т) та 9200 грн/т (+700 грн/т) відповідно. 

Факторами впливу стали подорожання ціни 

на соняшник, низькі запаси кормів на 

заводах та хороший попит від 

тваринницьких господарств. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW розвивались вслід за 

соняшниковим. Ціна на соєву олію зросла 

до 40000 грн/т (+1000 грн/т). Виробники 

змушені були підвищити ціни через низькі 

запаси продукту переробки та хороший 

попит. Котирування соєвої макухи та шроту 

підвищилось до 16700 грн/т (+200 грн/т) та 

16500 грн/т (+200 грн/т) через високий 

попит від покупців та ріст ціни на соєві 

боби. 



Олійні культури 

Ціни 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

14.01.2021 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол/т 

Соя (CBOT,  дол/т) 
503,2  -14,9  

Соєвий шрот (CBOT,  дол/т) 

447,1  -21,4  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 

770  -20  

Соняшникова олія (FOB Роттердам,  

дол/т) 

1340  -20  

Пальмова олія (FOB Малайзія,  дол/т) 
1340  +35  

Експортні ціни, FOB, дол/т 

Соняшникова олія 1360  -13  

Соняшниковий шріт 300  +0  

Соя 565  +10  

Ріпак 800  +0  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т 

Соняшник 20400  +1100  

Соя 17000  +200  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн/т 

Соняшникова олія 44000  +1000  

Соняшникова макуха 8500  +500  

Соняшниковий шріт 9200  +700  

Соєва олія 40000  +1000  

Соєва макуха 16700  +200  

Соєвий шрот 16500  +200  

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

