
Олійні культури 
Фокус ринку 

попит: 
• стабільно-високий попит на сою та соняшник 
пропозиція: 
• обмежена пропозиція соняшнику та сої від 

фермерів 
• помірний попит на продукти переробки 

Експорт 2020/21 МР (станом на 15.01): 

• ріпак: 2367 тис. т 

• ріпаковий шріт: 128,6 тис. т 

• соя: 1018,9 тис. т 

• соняшниковий шріт: 1845 тис. т 

• соєвий шріт: 197   

Глобальний ринок 

Станом на п’ятницю за ре-

зультатами торгової сесії котиру-

вання ф’ючерсів на соєві боби та 

соєвий шріт встановилось в пози-

тивній точці. За даними січневого 

звіту від USDA, внаслідок зниження 

виробництва олійної культури в 

США до 112,5 млн тон, ф’ючерси на 

соєві боби виросли до 520,5 дол./т 

(+15,4 дол./т).  

Додатковий вплив надало 

зниження аналітиками агентства 

Oil World прогнозу запасів олійної 

культури. Котирування соєвого 

шроту зросло до 510,6 дол./т (+26 

дол./т). На ріст вплинуло не тільки 

подорожчання соєвих бобів, а й 

високого попиту від іноземних кра-

їн, що сприяє збільшенню експорту 

продукту переробки.  

 Котирування ріпаку на світо-

вій європейській біржі EuroNext 

знизилось до 432,25 євро/т (-7,8 

євро/т). Головним фактором впливу 

стали дані аналітичного відділу Oil 

World, в яких був підвищений про-

гноз виробництва ріпаку в країнах 

ЄС в 2021/22 МР. Також, вплинуло 

зниження цін на світових ринках 

олій. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій котирування 

соняшникової олії на базисі FOB Роттердам, 

знизилось до 1280 дол./т (-30 дол./т), через 

збільшення імпорту олії країнами ЄС та 

зниження цін на пальмову олію. Ціна на 

пальмову олію впала до 1000 дол./т (-35 

дол./т). На формування ціни вплинув 

знижений попит на олію, внаслідок чого, 

експортний потенціал в Малайзії знизився.  

Протягом тижня на експортному 

ринку FOB ціни на олійні культури та 

продукти їх переробки розвивались 

різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії знизилось до 1260 дол./т 

(-30 дол./т), через зниження ціни на 

світовому ринку. Проте ціна на 

соняшниковий шріт зросла і досягла рівня 

350 дол./т (+8 дол./т). Факторами 

ціноутворення став високий попит країн-

імпортерів та недостатня кількість 

пропозиції. Соєві боби підвищились в ціні до 

560 дол./т (+15 дол./т), через подорожання 

олійної культури на світовому ринку. 

Котирування ріпаку зросло до 475 дол./т (+5 

дол./т). 

На внутрішньому ринку України ціна 

СРТ-порт на соняшник зросла до 21700 грн/т 

(+1100 грн/т). Соя, на базисі СРТ-завод, 

підвищилась до 17900 грн/т (+800 грн/т). 

Ріст цін обумовлений зростанням 

котирувань ф’ючерсів на світових ринках та 

обмеженою пропозицією від аграрних 

підприємств, які стримують продажі олійних 

культур, чекаючи ще вищої ціни. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу, майже 

не змінились. Тільки ціна на соняшникову 

макуху зросла до 10500 грн/т (+600 грн/т), 

через зростання ціни на соняшник. Ціна на 

соняшникову олію та шріт залишилась без 

змін – 37000 грн/т та 11200 грн/т, 

відповідно. Попит на продукти переробки 

соняшнику – помірний. 

У сегменті соєвого комплексу, ціни 

пропозицій EXW розвивались в позитивному 

напрямку. Котирування соєвої олії 

підвищилось до 32000 грн/т (+500 грн/т). 

Ціна на соєву макуху та шріт зросла до 

18000 грн/т (+400 грн/т) та 18000 грн/т (+300 

грн/т), відповідно. Факторами зростання 

виступили зростання ціни на соняшник та 

недостатня пропозиція сировини для 

переробки від фермерів  



Олійні культури 

Ціни 

16.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 520,5  +15,4  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 510,6  +26  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 432,25  -7,8  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1280  -30  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1000  -35  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1260  -30  

Соняшниковий шріт 350   +8  

Соя 560  +15  

Ріпак 475  +5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 21700  +1100  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 17900  +800  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
37000  +0  

Соняшникова макуха  10500  +600  

Соняшниковий шріт  11200  +0  

Соєва олія (нового врожаю)  32000  +500  

Соєва макуха 18000  +400   

Соєвий шріт 18000  +300  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

