
Олійні культури 
Фокус ринку 

попит: 
підвищений попит на соняшник та сою 

високий попит на соєву олію 

пропозиція: 
низька пропозиція соєвих бобів та соняшнику 

помірний попит на корма соєвого та 

соняшникового комплексу 

Експорт 2020/21 МР (станом на 22.01): 

• ріпак: 2367 тис. т 

• ріпаковий шріт: 128,7 тис. т 

• соя: 1046,4 тис. т 

• соняшниковий шріт: 1934,8 тис. т 

• соєвий шріт: 208  

Глобальний ринок 

За результатами тижня на 

світовій американській біржі СВОТ 

котирування ф’ючерсів на соєвий 

шріт знизилось до 481,9 дол./т (-

38,6 дол./т). Чинниками зниження 

стало збільшення пропозиції бра-

зильської сої та хороші погодні 

умови в Південній Америці, які до-

бре впливають на посіви олійної 

культури. Котирування соєвого 

шроту впало до 464,7 дол./т (-45,9 

дол./т). На зниження ф’ючерсів 

вплинуло не тільки зниження ціни 

на сою, а й збільшення кількості 

пропозиції продукту переробки в 

США. 

Торги ріпаку на європейсь-

кому ринку EuroNext залишились 

на ціновому рівні минулого тижня 

– 432,25 євро/т. Ні зниження коти-

рувань соєвих бобів на ринку 

СВОТ, ні укріплення ціни на нафту 

не вплинули на рух ф’ючерсів олій-

ної культури. 

На світовому ринку олій FOB 

Роттердам ціна на соняшникову 

олію зросла до 1300 дол./т (+20 

дол./т). Котирування пальмової 

олії впало до 950 дол./т (-50 дол./

т), через зниження експорту олії з 

Малайзії та низький попит від єв-

ропейських країн. 



Олійні культури 

Ринок України 

На експортному ринку FOB ціни 

розвивались різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії знизилось до 1258 дол./т 

(-2 дол./т), через зниження зацікавленості 

покупців. Соняшниковий шріт зріс в ціні до 

355 дол./т (+5 дол./т). Попит стабільно-

високий. Ціна на сою та ріпак залишилися 

без змін – 560 дол./т та 475 дол./т, 

відповідно. 

Котирування соняшнику на 

внутрішньому ринку СРТ-порт знизилось до 

21400 грн/т (-300 грн/т), через зниження 

ціни на соняшникову олію на ринку FOB. 

Ціна на соєві боби, на базисі СРТ-завод, 

зросла до 18900 грн/т (+1000 грн/т). 

Переробні підприємства змушені піднімати 

ціни закупки, щоб зацікавити фермерів 

продавати свою продукцію. 

На внутрішньому ринку ціни 

пропозицій EXW в сегменті соняшникового 

комплексу, зросли незважаючи на падіння 

ціни на соняшник. Котирування 

соняшникової олії різко виросло до 42000 

грн/т (+5000 грн/т). Ріст ціни обумовлений 

зростанням котирувань соєвої олії. 

Соняшникова макуха та шріт зросли в ціні 

до 10700 грн/т (+200 грн/т) та 11500 грн/т 

(+300 грн/т), відповідно. Попит на корма 

помірний. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW розвивались в 

позитивному русі. Котирування соєвої олії 

підвищилось до 35500 грн/т (+3500 грн/т), 

через подорожчання соєвих бобів та 

високий попит. Ціна на соєву макуху та шріт 

підвищилась до 18500 грн/т (+500 грн/т) та 

18500 грн/т (+500 грн/т). Попит помірний. 



Олійні культури 

Ціни 

22.01.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 481,9  -38,6  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 464,7  -45,9  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 432,25  +0  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1300  +20  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
950  -50  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1258  -2  

Соняшниковий шріт 355  +5  

Соя 560  +0  

Ріпак 475  +0  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 21400  -300  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18900  +1000  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
42000  +5000  

Соняшникова макуха  +5000  +5000  

Соняшниковий шріт  11500  +300  

Соєва олія (нового врожаю)  35500  +3500  

Соєва макуха 18500  +500  

Соєвий шріт 18500  +500  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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