
Олійні культури Фокус ринку 
      попит: 

високий попит на соняшник та сою 

низький попит на корма соєвого та 

соняшникового комплексу 

підвищений попит на соєву олію 

      пропозиція: 
обмежена пропозиція соєвих бобів та 

соняшнику від аграрних підприємтсв 

Експорт 2020/21 МР (станом на 02.02 ): 

• ріпак: 2377,1  тис. т 

• ріпаковий шріт: 128,9 тис. т 

• соя: 1067,4 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2011,7 тис. т 

• соєвий шріт: 222,5  

Глобальний ринок 

Котирування соєвих бобів та 

соєвого шроту на американській 

біржі СВОТ знизилось до 502,1 

дол./т (-1,2 дол./т) та 474,5 дол./т 

(-0,6 дол./т), відповідно. Фактора-

ми впливу виступило завершення 

страйку перевізників в Аргентині, 

що у свою чергу має активізувати 

відвантаження в портах країни. Ще 

одним вагомим фактором стало 

покращення погодних умов в Бра-

зилії, що прогнозується найближ-

чим часом.  

На європейській біржі Eu-

roNext ф’ючерси на ріпак залиши-

лись без змін – 439,75 євро/т. Фак-

торів впливу було достатньо, щоб 

ф’ючерси почали свій рух, але во-

ни не змогли це зробити. Серед 

чинників впливу стало падіння ко-

тирувань каноли на канадській бі-

ржі, збільшення імпорту ріпаку 

країнами ЄС та зміцнення ціни на 

нафту. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій на базисі FOB 

Роттердам котирування соняшникової олії 

зросло до 1320 дол./т (+10 дол./т). 

Факторами ціноутворення є зростання ціни 

на нафту та підвищення котирувань соєвої 

олії на ринку СВОТ. Ціна на пальмову олію, 

FOB Малайзія, впала до 955 дол./т (-15 дол./

т), через збільшення запасів олії та хороший 

рівень експортних поставок в січні.  

За результатами тижня котирування 

олійних культур та продуктів їх переробки 

на експортному ринку FOB розвивалось в 

різних напрямках. Ціна на соняшникову 

олію знизилась до 1283 дол./т (-2 дол./т), 

через низький попит від країн-імпортерів. 

Котирування соняшникового шроту 

залишилось без змін – 355 дол./т. Ціна на 

соєві боби зросла до 565 дол./т (+5 дол./т). 

Попит на олійну культуру підвищений, 

пропозиції від фермерів недостатньо. Ріпак 

підвищився в ціні до 478 дол./т (+3 дол./т). 

Внутрішні ціни СРТ-порт на соняшник 

не змінилися – 21900 грн/т. Котирування 

соєвих бобів, на базисі СРТ-завод, 

підвищилось до 19100 грн/т (+400 грн/т). 

Попит від переробних підприємств 

високий. Пропозиції недостатньо, фермери 

не хочуть продавати свою продукцію 

великими партіями, чекаючи ще вищої ціни. 

На внутрішньому ринку EXW середні 

ціни пропозицій в сегменті соняшникового 

комплексу розвивались в різних трендах. 

Котирування соняшникової олії зросло до 

43000 грн/т (+1000 грн/т). Ціна на 

соняшникову макуху зросла до 11050 грн/т 

(+250 грн/т), через недостатню кількість 

пропозиції від переробних підприємств. 

Проте ціна на соняшниковий шріт 

знизилась до 11200 грн/т (-100 грн/т), попит 

від фермерів низький. 

У сегменті соєвого комплексу середні 

ціни пропозицій EXW зросли. Котирування 

соєвої олії підвищилось до 37000 грн/т 

(+1000 грн/т). Попит на продукт переробки 

високий. Ціна на соєву макуху та шріт 

зросла до 19200 грн/т (+200 грн/т) та 18650 

грн/т (+150 грн/т), відповідно. Фактором 

підвищення ціни виступило зростання 

котирувань соєвих бобів. Хоча, попит на 

корма соєвого комплексу низький. 



Олійні культури 

Ціни 

05.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 502,1  -1,2  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 475,1  +10,4  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 439,75  +0  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1320  +10  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
955  -15  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1283  -2  

Соняшниковий шріт 355  +0  

Соя 560  +0  

Ріпак 478  +3 

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 21900  +0 

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19100  +400  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
43000  +100  

Соняшникова макуха  11050  +250  

Соняшниковий шріт  11200  -100  

Соєва олія (нового врожаю)  37000  +1000  

Соєва макуха 19200  +200  

Соєвий шріт 18650  +150  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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