
Олійні культури Фокус ринку 
   
Попит:    

низький попит на корми соєвого комплексу 
високий попит на соняшник  
помірний попит на корми соняшникового 
комплексу 

Пропозиція:  
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 12.11): 

• ріпак: 2453,37 тис. т 

• ріпаковий шріт: 178,05 тис. т 

• соя: 264,98 тис. т 

• соняшниковий шріт: 642,56 тис. т 

• соєвий шріт: 82,47 тис. т 

• соняшник: 13,43 тис. т 

Глобальний ринок 

На світовій американській 

біржі СВОТ за результатами мину-

лого тижня котирування соєвих бо-

бів та соєвого шроту зросло. Ціна 

на сою підвищилась до 457,1 дол/т 

(+14,3 дол/т) через зниження виро-

бництва та запасів олійної культури 

в світі за даними USDA та високого 

світового попиту. Котирування соє-

вого шроту зросло до 399,1 дол/1 

(+32,4 дол/т). Головними фактора-

ми впливу стали ріст ф’ючерсів на 

сою та зростання експортних про-

даж із США за даними аналітично-

го відділу Oil World.  

Котирування ріпаку на світо-

вому майданчику EuroNext продов-

жу свій ріст. На кінець минулої п’ят-

ниці ціна становила 710,25 євро/т 

(+25,25 євро/т). Вплинули на ціну 

коливання курсу євро до долару 

США, ріст ціни на американську 

сою та зростання котирувань кано-

ли в Канаді. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі залишилось без змін – 1450 

дол/т. Ціна на пальмову олію зрос-

ла до 1365 дол/т (+15 дол/т) через 

коливання цін на нафту та прогноз 

від аналітиків USDA про підвищен-

ня імпорту пальмової олії зі сторо-

ни Індії. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на минулому тижні 

розвивались різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії зросло до 1403 дол/т (+13 

дол/т) через підвищений попит від 

іноземних країн. Ціна на соняшниковий 

шрот знизилась до 275 дол/т (-3 дол/т). 

Попит на продукт переробки не високий. 

Соєві боби залишились без змін – 565 дол/т. 

Ціна на ріпак зросла вслід за світовим 

ринком до 780 дол/т. 

Внутрішні ціни на базисі СРТ-завод на 

минулому тижні розвивались в різних 

цінових напрямках. Котирування соняшнику 

зросло до 19200 грн/т (+200 грн/т). Попит 

від переробних заводів високий. Соєві боби 

знизились в ціні до 16100 грн/т (-100 грн/т). 

Попит на олійну культуру не високий. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу за 

результатами минулого тижня майже не 

змінилися. Тільки котирування 

соняшникової олії зросло до 43000 грн/т 

(+300 грн/т) через ріст ціни на експортному 

ринку. Ціна на соняшникову макуху та шрот 

залишилась без змін – 7700 грн/т та 8300 

грн/т відповідно. Попит на корми помірний. 

У сегменті соєвого комплексу 

котирування соєвої олії залишилось без змін 

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

знизилась до 16600 грн/т (-100 грн/т) та 

16900 грн/т (-100 грн/т) відповідно. Попит на 

корми від тваринницьких господарств 

низький. 



Олійні культури 

Ціни 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

12.11.2021 Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол/т 

Соя (CBOT,  дол/т) 457,1  +14,3  

Соєвий шрот (CBOT,  дол/т) 
399,1  +32,4  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 
710,25  +25,25  

Соняшникова олія (FOB Роттердам,  

дол/т) 

1450 +0 

Пальмова олія (FOB Малайзія,  дол/т) 
1365  +15  

Експортні ціни, FOB, дол/т 

Соняшникова олія 1403  +13  

Соняшниковий шрот 275  -3  

Соя 565 +0 

Ріпак 780  +10  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т 

Соняшник 19200  +200  

Соя 16100  -100 

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн/т 

Соняшникова олія 43000  +300 

Соняшникова макуха 7700 +0 

Соняшниковий шрот 8300 +0 

Соєва олія 38000 +0 

Соєва макуха 16600  -100  

Соєвий шрот 16900  -100  
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