
Олійні культури Фокус ринку 
        

Попит:    
• високий попит на ріпак 
• підвищений попит на соєві боби 
• низький попит на корми соняшникового та 

соєвого комплексу 
Пропозиція:  

• низька кількість пропозиції соняшнику та сої 
• недостатня кількість ріпаку 

Експорт 2020/21 МР (станом на 30.07): 

• ріпак: 47,1 тис. т 

• ріпаковий шріт: 9,1 тис. т 

• соя: 1459,8 тис. т 

• соняшниковий шріт: 4246,1 тис. т 

• соєвий шріт: 458,8 тис. т 

• соняшник: 189,8 тис. т 

• соєвий шріт: 419,52 тис. т 

Глобальний ринок 

Котирування ф’ючерсів 

соєвих бобів та соєвого шроту на 

світовій американській біржі СВОТ 

розвивалось в різних трендах. Ф’ю-

черси на сою знизились до 493,9 

дол/т (-4,1 дол/т) внаслідок падін-

ня ціни на нафту та прогнозу ре-

кордного урожаю олійної культури 

в Бразилії. Котирування соєвого 

шроту зросло до 392,2 дол/т (+5 

дол/т) через підвищений попит на 

продукт переробки від країн-

імпортерів. 

На світовій біржі EuroNext 

котирування ріпаку зросло до 

542,5 євро/т (+20 євро/т) через 

зростання ціни на канолу в Канаді 

та зниження курсу євро до долару 

США. 

На світовому ринку олій, ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам знизилось до 

1370 дол/т (-25 євро/т) через па-

діння ціни на нафту та соєву олію. 

Ціна на пальмову олію впала до 

1150 дол/т (-10 дол/т). Головним 

фактором падіння ціни стало зни-

ження ставки експортного мита на 

пальмову олію в Індії. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експорті ціни FOB на минулому тижні 

розвивались різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії зросло до 1260 дол/т (+17 

дол/т). Ціна на соняшниковий шріт 

знизилась до 295 дол/т (-5 дол/т). Попит на 

продукт переробки низький. Соєві боби 

залишились без змін – 580 дол/т. Ціна на 

ріпак зросла до 635 дол/т (+7 дол/т) через 

ріст котирувань на європейській біржі 

EuroNext. 

На внутрішньому ринку України, 

котирування соняшнику на базисі СРТ-порт 

зросло до 17800 грн/т (+100 грн/т). Попит на 

олійну культуру низький. Ціна на соєві боби 

СРТ-завод підвищилась до 18000 грн/т (+500 

грн/т) через високий попит від припортових 

заводів та низьку кількість пропозиції від 

фермерів. 

За результатами минулого тижня 

внутрішні ціни пропозицій EXW в сегменті 

соняшникового комплексу розвивались в 

різних напрямках. Ціна на соняшникову олію 

підвищилась до 42000 грн/т (+500 грн/т). 

Виробники підвищували свої ціни у зв’язку зі 

зростання котирувань на експортному 

ринку. Проте, ціна на соняшникову макуху та 

шріт знизилась до 8500 грн/т (-400 грн/т) та 

9200 грн/т (-100 грн/т) відповідно. Попит від 

тваринницьких господарств низький. 

У сегменті соєвого комплексу за 

результатами минулого тижня середні ціни 

пропозицій EXW розвивались в позитивному 

тренді. Котирування соєвої олії зросло до 

40000 грн/т (+3000 грн/т). Переробні заводи 

змушені були підвищувати ціни через не 

достатню кількість запасів. Попит на продукт 

переробки помірний. Ціна на соєву макуху 

зросла до 18000 грн/т (+100 грн/т) через 

зростання ціни на сою. Хоча соєвий шріт 

залишився без змін – 18300 грн/т. 



Олійні культури 

Ціни 

06.08.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 493,9  -4,1  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 389,8  +5  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 542,5  +20  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1370  -25  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1150  -10  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1260  +17  

Соняшниковий шріт 295  -5  

Соя 580  +0  

Ріпак 635  +7  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 17800  +100  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18000   +500  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
42000  +500  

Соняшникова макуха  8500  -400  

Соняшниковий шріт  9200  -100  

Соєва олія (нового врожаю)  40000  +3000  

Соєва макуха 18000  +100  

Соєвий шріт 18300  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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