
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

низький попит на соняшник та сою  
знижений попит на соняшникову олію 
низький попит на корма соняшникового 

комплексу 

      пропозиція: 
низька пропозиція олійних культур старого 

врожаю 

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.06): 

• ріпак: 2397,42 тис. т 

• ріпаковий шріт: 130,28 тис. т 

• соя: 1193,56 тис. т 

• соняшниковий шріт: 3667,53 тис. т 

• соєвий шріт: 392,44 тис. т 

• соняшник: 188,76 тис. т 

• соєвий шріт: 371,05 тис. т 

Глобальний ринок 

За результатами минулого 

тижня на світовій біржі СВОТ коти-

рування ф’ючерсів на соєві боби 

зросло до 581,8 дол/т (+19,5 дол/

т). Головними факторами впливу 

стали засуха в Аргентині та Брази-

лії, ріст ціни на соєву олію та про-

гноз погіршення погоди в аграрних 

регіонах США, де вирощують сою. 

Ціна на соєвий шріт підвищилась 

до 436,7 дол/т (+0,8 дол/т) через 

підвищення ціни на соєві боби. 

Котирування ріпаку на євро-

пейській біржі EuroNext зросло до 

537,5 євро/т (+17,75 євро/т) через 

зміцнення ціни на нафту, підвище-

ний попит на канолу із Канади та 

ріст ф’ючерсів соєвих бобів на аме-

риканській біржі. 

На світовому ринку олій ціна 

на соняшникову олію FOB Роттер-

дам знизилась до 1410 дол/т (-140 

дол/т). Головними факторами па-

діння ціни стали низький попит на 

продукт переробки та зниження 

котирувань олії в Причорноморсь-

кому регіоні. Котирування пальмо-

вої олії впало до 1095 дол/т (-30 

дол/т) через зниження попиту на 

олію та введення карантину в Ма-

лайзії, що може знизити споживан-

ня продукту переробки в країні. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на минулу 

п’ятницю зупинились в різних точках. 

Соняшникова олія знизилась до 1305 дол/т 

(-215 дол/т) через низький попит від 

іноземних країн. Додатковим фактором 

виступила наявність високих запасів олії. 

Ціна на соняшниковий шріт залишилася без 

змін – 335 дол/т. Соєві боби зросли в ціні до 

595 дол/т (+20 дол/т) через зростання 

котирувань на американському ринку. 

Котирування ріпаку підвищилось до 660 

дол/т (+30 дол/т). Головним чинником росту 

виступив ріст ф’ючерсів на світовій 

європейській біржі. 

На внутрішньому ринку України за 

результатами минулого тижня ціна на 

соняшник СРТ-порт знизилась до 18500 грн/

т (-2100 грн/т). Факторами ціноутворення 

стали падіння ціни соняшникової олії на 

експортному ринку та низький попит від 

припортових заводів на олійну культуру. 

Котирування соєвих бобів на базисі СРТ-

завод впало до 19500 грн/т (-200 грн/т) 

через зменшення попиту.  

За результатами минулого тижня 

середні ціни пропозицій EXW в сегменті 

соняшникового комплексу в основному 

знижувались. Лише ціна на соняшникову 

олію залишилась без змін – 53000 грн/т. 

Попит залишається низьким. Котирування 

соняшникового шроту та макухи знизилось 

до 10800 грн/т (-400 грн/т) та 11000 грн/т (-

200 грн/т) відповідно. Виробники кормів 

знизили ціни у зв’язку з падіння котирувань 

соняшнику та низьким попитом на корми від 

тваринницьких підприємств. 

У сегменті соєвого комплексу за 

минулий тиждень ціни пропозицій EXW на 

соєву олію знизились до 48000 грн/т (-2000 

грн/т). Падіння ціни виробники пояснювали 

низькою зацікавленість покупців. Ціна на 

соєву макуху та шріт не змінилась 18500 грн/

т на 18500 грн/т відповідно. Попит на корми 

помірний. 



Олійні культури 

Ціни 

04.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 581,8  +19,5  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 436,7  +0,8  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 537,5  +17,75  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1410  -140  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1095  -30  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1305  -215  

Соняшниковий шріт 335  +0  

Соя 595   +20  

Ріпак 660  +30  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 18500  -2100  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19500  -200  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
53000  +0  

Соняшникова макуха  11000  -200  

Соняшниковий шріт  10800  -400  

Соєва олія (нового врожаю)  48000  -2000  

Соєва макуха 18500  +0  

Соєвий шріт 18500  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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