
Олійні культури Фокус ринку 
      попит: 

стабільно-високий попит на соєву олію  

невисокий попит на корми соняшникового 

комплексу  

помірний попит на корми соєвого комплексу  

      пропозиція: 
обмежена пропозиція соняшнику та соєвих 

бобів 

Експорт 2020/21 МР (станом на 12.02 ): 

• ріпак: 2377,7 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,3 тис. т 

• соя: 1104,6 тис. т 

• соняшниковий шріт: 1104,6 тис. т 

• соєвий шріт: 247,6 тис. т 

Глобальний ринок 

На світовій чиказькій біржі 

СВОТ котирування ф’ючерсів на 

сою зросли до 504,1 дол./т (+2 

дол./т) через низькі темпи зби-

ральної кампанії в Бразилії та ви-

сокий попит на американську сою 

від іноземних країн. Ф’ючерси на 

соєвий шріт знизились до 470,9 

дол./т (-3,6 дол./т). На падіння 

ціни вплинуло зниження експорт-

них продажів продукту переробки 

із США. 

Котирування ріпаку на євро-

пейській біржі EuroNext зросло до 

449,5 євро/т (+9,8 євро/т), через 

зростання ф’ючерсів каноли на ка-

надській біржі, ріст ціни на нафту 

та зростання прогнозу виробницт-

ва ріпаку в кранах ЄС від аналіти-

ків Oil World. 

На світовому ринку олій на 

базисі FOB Роттердам котирування 

соняшникової олії зросло до 1325 

дол./т (+5 дол./т). На ріст котиру-

вань вплинуло зростання ціни на 

пальмову та соєву олію. Ціна на 

пальмову олію підвищилась до 

1005 дол./т (+50 дол./т), через зни-

ження виробництва олії в Малайзії 

та підвищений попит з боку інозе-

мних країн. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на олійні культури 

та продукти їх переробки розвивались в 

різних трендах. Ціна на соняшникову олію 

підвищилась вслід за світовим ринком і 

становила 1295 дол./т (+12 дол./т). 

Котирування соняшникового шроту 

знизилось до 350 дол./т (-5 дол./т), через 

незацікавленість імпортерів в продукті. 

Соєві боби впали в ціні до 560 дол./т (-5 

дол./т). Головним фактором, який вплинув 

на ціну став низький попит імпортерів. Ріпак 

зріс в ціні до 500 дол./т (+22 дол./т), через 

ріст котирувань на світовому ринку 

EuroNext. 

На внутрішньому ринку СРТ-порт, 

ціни на соняшник впали до 21800 грн/т (-

100 грн/т). Котирування соєвих бобів, на 

базисі СРТ-завод, знизились до 19000 грн/т 

(-100 грн/т). Факторами зниження 

виступило укріплення національної валюти. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу 

переважно мали тенденцію падіння, тільки 

на соняшникову олію ціна залишилася без 

змін – 43000 грн/т. Котирування 

соняшникової макухи знизилось до 11000 

грн/т (-50 грн/т). Ціна на соняшниковий шріт 

впала до 11000 грн/т (-200 грн/т). 

Чинниками, які вплинули на ціну став 

невисокий попит від фермерів, які 

займаються тваринництвом та зростання 

курсу національної валюти. 

У сегменті соєвого комплексу була 

присутня інша цінова ситуація, ніж в 

соняшниковому. Котирування соєвої олії 

зросло до 37500 грн/т (+500 грн/т) . Попит 

на олію від трейдерів високий. Ціна на 

соєву макуху залишилась без змін – 19200 

грн/т. Соєвий шріт зріс в ціні до 18700 грн/т 

(+50 грн/т). Попит залишається помірним. 



Олійні культури 

Ціни 

12.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 504,1  +2  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 470,9  -3,6  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 449,5  +9,8  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1325  +5  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1005   +50  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1295   +12  

Соняшниковий шріт 350  -5  

Соя 560  -5  

Ріпак 500  +22  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 21800  -100  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19000  -100  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
43000  +0  

Соняшникова макуха  11000  -50  

Соняшниковий шріт  11000  -200  

Соєва олія (нового врожаю)  37500   +500  

Соєва макуха 19200  +0  

Соєвий шріт 18700  +50  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

https://fenix-agro.com/site/
https://fenix-agro.com/site/

