
Олійні культури Фокус ринку 
      попит: 

високий попит на соняшникову олію 

помірний попит на корма соєвого та 

соняшникового комплексу 

високий попит на соняшник та сою 

      пропозиція: 
низька пропозиція соняшнику та сої 

Експорт 2020/21 МР (станом на 26.02): 

• ріпак: 2378,3 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,5 тис. т 

• соя: 1157,4 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2397,9 тис. т 

• соєвий шріт: 269,5  тис. т 

• соняшник: 180,7 тис. т 

Глобальний ринок 

На світовій американські бір-

жі СВОТ за результатами тижня ко-

тирування соєвих бобів та соєвого 

шроту за травневими контрактами 

відбувалось в різних цінових трен-

дах. Ф’ючерси на сою підвищились 

до 515,9 дол/т (+8,9 дол/т). Чинни-

ками впливу стали низькі темпи 

збиральної кампанії в Бразилії, різ-

кий ріст ціни на нафту та прогноз 

USDA обмеженої пропозиції олій-

ної культури в 2021/21 МР в США. 

Котирування соєвого шроту знизи-

лось до 464,5 дол/т (-2,4 дол/т) че-

рез зниження темпів експорту про-

дукту переробки із США. 

Котирування ріпаку на світо-

вій біржі EuroNext різко зросло до 

491,5 євро/т (+30 євро/т). Фактора-

ми, які вплинули на ріст ціни стали 

низькі темпи імпорту ріпаку країна-

ми ЄС, підвищення цін на нафту та 

канолу.  

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам зросло до 1520 

дол/т (+85 дол/т) через ріст ціни на 

соєву олію та високий попит на 

продукт переробки. Ціна на паль-

мову олію підвищилась до 1020 

грн/т (+10 грн/т). Попит на олію за-

лишається високим. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на соняшникову 

олію різко виросли до 1480 грн/т (+100 грн/

т) через подібну цінову динаміку на 

світовому ринку, ростом котирувань самого 

соняшнику та не зрозумілу ситуацію з 

поставками олії з Росії.  Проте ціна на 

соняшниковий шріт залишилася без змін – 

350 грн/т. Попит на продукт переробки – 

помірний. Котирування соєвих бобів 

підвищилось до 565 дол/т (+5 дол/т) через 

ріст ціни на американському ринку. Ціна на 

ріпак зросла вслід за європейським ринком і 

встановила 515 дол/т (+10 дол/т). 

На внутрішньому ринку котирування 

соняшнику на базисі СРТ-порт підвищилось 

до 24500 грн/т (+1900 грн/т). Котирування 

соєвих бобів на базисі СРТ-завод 

підвищилось до 19500 грн/т (+300 грн/т). 

Ріст цін обумовлений заохочуванням 

аграрних підприємств на поставку більших 

партій олійних культур. Оскільки пропозиції 

соняшнику та сої не достатньо. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу мали 

тенденцію росту. Котирування соняшникової 

олії зросло до 46000 грн/т (+3000 грн/т) 

через зростання ціни на самий соняшник, 

високий попит на продукт переробки та 

зростання ціни на експортному ринку 

України. Ціна на соняшникову макуху та шріт 

підвищились до 11500 грн/т (+100 грн/т) та 

11200 грн/т (+400 грн/т) відповідно. 

Головним фактором зміни ціни стало 

підвищення закупочної ціни соняшнику. 

У сегменті соєвого комплексу, ціни 

пропозицій EXW майже не змінились. Ціна 

на соєву олію та соєву макуху залишилася 

без змін – 37500 грн/т та 19200 грн/т. Проте, 

котируванню соєвого шроту підвищилось до 

19200 грн/т (+600 грн/т) через ріст ціни на 

соєві боби. Хоча попит на корма соєвого 

комплексу  — помірний. 



Олійні культури 

Ціни 

26.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 515,9  +8,9  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 464,5  -2,4  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 491,5  +30  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1520  +85  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1020  +10  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1480  +100  

Соняшниковий шріт 350  +0  

Соя 565  +5  

Ріпак 515  +10  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 24500  +1900  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19500  +300  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
46000  +3000  

Соняшникова макуха  11500   +100  

Соняшниковий шріт  11200  +400  

Соєва олія (нового врожаю)  37500  +0  

Соєва макуха 19200  +0  

Соєвий шріт 19200  +600  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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