
Олійні культури Фокус ринку 
      попит: 

високий попит на соняшник та сою  

низький попит на корм а соняшникового та 

соєвого комплексу 

      пропозиція: 
обмежена пропозиція соняшнику та соєвих 

бобів 

Експорт 2020/21 МР (станом на 19.02 ): 

• ріпак: 2377,7 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,3 тис. т 

• соя: 1134,5 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2207,3 тис. т 

• соєвий шріт: 253 тис. т 

• соняшник: 178,8 тис. т 

Глобальний ринок 

Котирування сої та продук-

тів її переробки на світовій біржі 

СВОТ розвивались в різних трен-

дах. Ф’ючерси на соєві боби зрос-

ли до 506 дол/т (+1,9 дол/т). Чин-

никами, які вплинули на ціну стали 

ріст котирувань нафти, низькі тем-

пи збиральної кампанії олійної ку-

льтури в Бразилії та зростання кі-

лькості переробки сої. У свою чер-

гу котирування соєвого шроту зни-

зилось до 467,7 дол/т (-3,2 дол/т) 

через підвищення курсу америка-

нської валюти, збільшення кількос-

ті пропозиції продукту переробки 

та зростання конкуренції з боку 

Бразилії. 

На європейській біржі Eu-

roNext котирування ріпаку зросло 

до 461,5 євро/т (+12 євро/т) через 

ріст ціни каноли на Канаді та ріст 

котирувань нафти. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на 

базисі FOB Роттердам підвищи-

лось до 1435 дол/т (+110 дол/т) 

через зростання ціни соєвої олії на 

біржі СВОТ та зниження імпорту 

олії країнами ЄС. Ціна на пальмову 

олію підвищилась до 1010 дол/т 

(+5 дол/т). Хоча це підвищення бу-

ло не значним, чинником цього 

став високий попит з боку ЄС та 

Індії. 

Експортні ціни на базисі FOB 

в основному розвивались в пози-

тивному напрямку. Котирування 



Олійні культури 

Ринок України 

На внутрішньому ринку СРТ після не 

значного падіння ціни на олійні культури 

зросли. Котирування соняшнику на базисі 
СРТ-порт підвищилось до 22600 грн/т 

(+800 грн/т). Ціна на соєві боби зросла до 

19200 грн/т (+200 грн/т). Попит від 

трейдерів та переробних заводів на олійні 
культури підвищений, а пропозиції від 

аграрних підприємств не достатньо. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW у 
сегменті соняшникового комплексу на 

соняшникову олію залишилась без змін – 

37500 грн/т. Котирування соняшникової 

макухи не змінилось – 19200 грн/т. Ціна на 
соняшниковий шріт зменшилась до 18600 

грн/т (-100 грн/т). Попит на шріт та макуху 

низький. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW розвивались 

різнонаправлено. Котирування соєвої 

макухи не змінилось – 43000 грн/т. Ціна на 
соєву макуху зросла до 11400 грн/т (+400 

грн/т). Проте ціна на соєвий шріт знизилась 

до 10800 грн/т (-200 грн/т). Попит на корма 

від тваринницьких підприємств 
залишається низьким. 



Олійні культури 

Ціни 

19.02.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 506  +1,9  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 467,7  -3,2  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 461,5  +12  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1435  +110  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1010  1010  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1380  +85  

Соняшниковий шріт 350  +0  

Соя 560  +0  

Ріпак 505   +5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 22600  +800  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19200  +200  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
37500  +0  

Соняшникова макуха  19200  +0 

Соняшниковий шріт  18600  -100  

Соєва олія (нового врожаю)  43000  +0  

Соєва макуха 10800  -200  

Соєвий шріт 10800  -200  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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