
Олійні культури Фокус ринку 
        

Попит:    
• підвищений попит на соняшникову олію 
• низький попит на корма соняшникового та 

соєвого комплексів 
• помірний попит на соняшник 
Пропозиція:  

• низька пропозиція кормів соєвого комплексу 

Експорт 2020/21 МР (станом на 20.07): 

• ріпак: 2397,74 тис. т 

• ріпаковий шріт: 130,44 тис. т 

• соя: 1456,15 тис. т 

• соняшниковий шріт: 4208,63 тис. т 

• соєвий шріт: 450,51 тис. т 

• соняшник: 189,65 тис. т 

• соєвий шріт: 419,52 тис. т 

Глобальний ринок 

За результатами минулого 

тижня, на світовій американській 

біржі СВОТ котирування соєвих бо-

бів та соєвого шроту розвивалось в 

негативному тренді. Котирування 

соєвих бобів знизилось до 514,7 

дол/т (-19,7 дол/т). Факторами ці-

ноутворення стали покращення 

стану посівів сої, зниження ціни на 

соєву олію та низькі темпи експор-

ту олійної культури, через низький 

попит від іноземних країн за дани-

ми Міністерства сільського госпо-

дарства США. Ціна на соєві боби 

впала до 389,8 дол/т (-10,6 дол/т) 

через зниження ф’ючерсів безпо-

середньо на соєві боби та високу 

конкуренцію з боку Бразилії. 

На європейській біржі Eu-

roNext, котирування ріпаку знизи-

лось до 532 євро/т (-15,5 євро/т) 

через зростання імпорту країнами 

Європи олійної культури та зни-

ження ціни на канолу в Канаді. 

На світовому ринку олій, за 

результатами минулого тижня ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам підвищилось 

до 1350 дол/т (+20 дол/т). Голов-

ним фактором росту стало підви-

щення ціни на продукт переробки 

в країнах Причорномор’я. Ціна на 

пальмову олію FOB Малайзія під-

вищилась до 1090 дол/т (+5 дол/т) 

через негативні погодні умови, які 

зашкоджують урожайності пальм. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB розвивались в 

різних напрямках. Ціна на соняшникову олію 

зросла до 1230 дол/т (+10 дол/т) через 

підвищений попит від країн-імпортерів. 

Котирування соняшникового шроту 

знизилось до 303 дол/т (-4 дол/т). Попит на 

продукт переробки низький. Соєві боби 

залишились без змін – 580 дол/т. Ціна на 

ріпак знизилась через падіння ф’ючерсів на 

європейській біржі і становила 625 дол/т (-

10 дол/т). 

На внутрішньому ринку України, 

котирування соняшнику на базисі СРТ-порт 

зросло до 17500 грн/т (+200 грн/т). 

Пропозиції олійної культури мало, попит 

помірний. Ціна на соєві боби СРТ-завод 

залишилась без змін – 17500 грн/т. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу, за 

результатами минулого тижня розвивались в 

негативному тренді. Тільки ціна на 

соняшникову олію залишилась без змін – 

39000 грн/т. Котирування соняшникової 

макухи та шроту знизилось до 9000 грн/т (-

500 грн/т) та 9700 грн/т (-400 грн/т) 

відповідно. Виробники змушені були 

знижувати свої ціни у зв’язку з низьким 

попит тваринницьких підприємств. 

У сегменті соєвого комплексу на 

минулому тижні середні ціни пропозицій 

EXW залишились без змін. Котирування 

соєвої олії становило 37000 грн/т. Ціни на 

соєву макуху та шріт становили 17900 грн/т 

та 18300 грн/т відповідно. Ціна можуть 

знизитись через відсутність попиту від 

покупців кормів. 



Олійні культури 

Ціни 

23.07.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 514,7  -19,7  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 389,8  -10,6  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 532  -15,5  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1350  +20  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1090  +5  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1230  +10  

Соняшниковий шріт 303  -4  

Соя 580  +0  

Ріпак 625  -10  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 17500  +200  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 17500  +0  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
39000  +0  

Соняшникова макуха  9000  -500  

Соняшниковий шріт  9700  -400  

Соєва олія (нового врожаю)  37000  +0  

Соєва макуха 17900  +0  

Соєвий шріт 18300  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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