
Олійні культури Фокус ринку 
   
Попит:    

низький попит на корми соєвого комплексу 
знижений попит на соєві боби 
підвищений попит на соняшник 

Пропозиція:  
низька пропозиція соняшнику  

Експорт 2020/21 МР (станом на 05.11): 

• ріпак: 2348,41 тис. т 

• ріпаковий шріт: 175,61 тис. т 

• соя: 10,98 тис. т 

• соняшниковий шріт: 473,22 тис. т 

• соєвий шріт: 65,84 тис. т 

• соняшник: 10,98 тис. т 

Глобальний ринок 

За результатами минулого 

тижня котирування ф’ючерсів сої 

та соєвого шроту на американській 

біржі СВОТ розвивалось різнона-

правлено. Ціна на сою знизилась 

до 442,9 дол/т (-11,1 дол/т) через 

високі темпи сівби олійної культу-

ри в Аргентині та Бразилії, збіль-

шення прогнозу виробництва аме-

риканської сої  та падіння ціни на 

нафту. Соєвий шріт зріс в ціні до 

366,7 дол/т (+0,1 дол/т). Хоча ріст 

був не значним, фактором впливу 

став хороший експорт продукту 

переробки із США. 

Котирування ріпаку на євро-

пейські біржі EuroNext зросло до 

685 євро/т (+6,75 євро/т) через де-

фіцит олійної культури на ринку та 

хороший попит на австралійську 

канолу. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на 

базисі FOB Роттердам підвищи-

лось до 1450 дол/т (+30 дол/т). По-

пит на продукт переробки зріс. Ці-

на на пальмову олію знизилась до 

1350 дол/т (-20 дол/т) через падін-

ня ціни на нафту та збільшення за-

пасів продукту переробки в Ма-

лайзії. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на минулому 

тижні розвивались різнонаправлено. 

Соняшникова олія виросла в ціні до 1390 
дол/т (+20 дол/т) через підвищений попит 

від іноземних країн. Котирування 

соняшникового шроту знизилось до 278 

дол/т (-7 дол/т). Попит на продукт 
переробки низький. Соя залишилась без 

змін – 565 дол/т. Ціна на ріпак зросла вслід 

за європейським ринком до 770 дол/т (+15 

дол/т). 

На внутрішньому ринку України, 

ціни на базисі СРТ-завод на кінець минулої 

п’ятниці зупинилися в різних точках. Ціна 
на соняшник зросла до 19000 грн/т (+800 

грн/т) через низьку пропозицію олійної 

культури від аграріїв. Котирування соєвих 

бобів знизилось до 16200 грн/т (-300 грн/т). 
Попит на олійну культуру від переробних 

заводів знизився. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 
сегменті соняшникового комплексу на 

минулому тижні розвивались в негативному 

тренді. Ціна на соняшникову олію 

знизилась до 42700 грн/т (-300 грн/т). 
Котирування соняшникової макухи 

знизилось до 7700 грн/т (-100 грн/т) через 

низький попит від тваринницьких 

господарств. Ціна на соняшниковий шріт не 

змінилась – 8300 грн/т. Попит на продукт 
переробки помірний. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

від виробників знизились. Тільки 
котирування соєвої олії залишилось без 

змін – 38000 грн/т. Ціна на соєву макуху та 

шрот знизилась до 16700 грн/т (-300 грн/т) 

та 17000 грн/т (-400 грн/т) відповідно. 
Виробники знизили свої ціни через низький 

попит на корми. 



Олійні культури 

Ціни 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

05.11.2021 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол/т 

Соя (CBOT,  дол/т) 
442,9 -11,1 

Соєвий шрот (CBOT,  дол/т) 

366,7 +0,1 

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 

685 +6,75 

Соняшникова олія (FOB Роттердам,  

дол/т) 

1450 +30 

Пальмова олія (FOB Малайзія,  дол/т) 
1350 -20 

Експортні ціни, FOB, дол/т 

Соняшникова олія 1390 +20 

Соняшниковий шрот 278 -7 

Соя 565 +0 

Ріпак 770 +15 

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т 

Соняшник 19000 +800 

Соя 16200 -300 

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн/т 

Соняшникова олія 42700 -300 

Соняшникова макуха 7700 -100 

Соняшниковий шрот 8300 +0 

Соєва олія 38000 +0 

Соєва макуха 16700 -300 

Соєвий шрот 17000 -400 
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