
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

низький попит на продукти переробки 
соняшнику та сої 
підвищений попит на соняшник  

      пропозиція: 
низька пропозиція соняшнику та соєвих бобів 

Експорт 2020/21 МР (станом на 11.06): 

• ріпак: 2397,65 тис. т 

• ріпаковий шріт: 130,3 тис. т 

• соя: 1403,07 тис. т 

• соняшниковий шріт: 3812,94 тис. т 

• соєвий шріт: 392,44 тис. т 

• соняшник: 188,87 тис. т 

• соєвий шріт: 405,87 тис. т 

Глобальний ринок 

Котирування ф’ючерсів на 

світовій біржі СВОТ за результата-

ми минулого тижня розвивалось в 

негативному напрямку. Ф’ючерси 

на соєві боби знизились внаслідок 

прогнозу збільшення кінцевих за-

пасів олійної культури в США в 

21/22 МР до 4,2 млн т за даними 

Міністерства сільського господар-

ства США та зниження експорту сої 

із США і на кінець п’ятниці станови-

ли 554,2 дол/т (-27,6 дол/т). Ціна 

на соєвий шріт впала до 422,5 дол/

т (-14,2 дол/т) через падіння коти-

рувань соєвих бобів та збереження 

прогнозу від USDA виробництва 

шроту в США в 21/22 МР на рівні 

47,62 млн т. 

Ф’ючерси ріпаку на світовій 

біржі EuroNext різко знизились до 

516,75 євро/т (-20,75 євро/т) через 

збільшений прогноз виробництва 

ріпаку в світі до 74,05 млн тонн від 

аналітиків USDA, зниження ціни 

соєвих бобів на біржі СВОТ та 

падіння котирувань каноли в Ка-

наді. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій, котирування 

соняшникової олії на базисі FOB Роттердам 

знизилось до 1350 дол/т (-60 дол/т) через 

падіння ціни на пальмову та соєву олії. 

Додатковим фактором став низький попит 

від іноземних країн. Ціна на пальмову олію 

впала до 1000 дол/т (-95 дол/т). Головним 

чинником впливу стало падіння експортних 

продажів з Малайзії, через низький попит на 

олію. 

Експортні ціни FOB на минулому тижні 

продовжили своє падіння. Котирування 

соняшникової олії знизилось до 1290 дол/т 

(-15 дол/т) через зниження ціни на 

світовому ринку олій та низький попит від 

країн-імпортерів. Ціна на соняшниковий 

шріт залишилася без змін – 335 дол/т. Соєві 

боби знизились в ціні до 590 дол/т (-5 дол/

т). Ріпак впав в ціні до 655 дол/т (-5 дол/т) 

через зниження ф’ючерсів на європейській 

біржі. 

На внутрішньому ринку України ціна 

на соняшник СРТ-порт після тривалого 

падіння виросла до рівня 19500 грн/т (+1000 

грн/т). Попит від припортових заводів 

підвищений. Додатково на ріст ціни 

вплинула не достатня пропозиція олійної 

культури від фермерів. Котирування соєвих 

бобів знизилось до 19000 грн/т (-500 грн/т) 

через знижений попит.  

За результатами минулого тижня 

внутрішні ціни пропозицій EXW в сегменті 

соняшникового комплексу залишились без 

змін. Котирування соняшникової олії – 53000 

грн/т. Ціна на соняшникову макуху та шріт 

становила 11000 грн/т та 10800 грн/т 

відповідно. Купівля продуктів переробки від 

фермерських господарств була низькою. 

Переробні заводи не знижували свої ціни 

через подорожання соняшнику. 

Внутрішні ціни пропозицій від 

переробних підприємств в сегменті соєвого 

комплексу, за результатами минулого тижня 

в основному знизились. Ціна на соєву олію 

впала до 47000 грн/т (-1000 грн/т) через 

падіння котирувань соєвих бобів на 

експортному ринку і в портах України та 

знижений попит від трейдерів і 

фермерських господарств. Котирування 

соєвої макухи знизилось до 18200 грн/т (-

300 грн/т). Виробники знижували свої ціни 

щоб підвищити торгівельну діяльність. 

Попит від тваринницьких підприємств 

низький. Ціна на соєвий шріт не змінилась – 

18500 грн/т. 



Олійні культури 

Ціни 

11.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 554,2  -27,6  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 422,5  -14,2  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 516,75  -20,75  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1350  -60  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1000  -95  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1290  -15  

Соняшниковий шріт 335  +0  

Соя 590  -5  

Ріпак 655  -5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 19500  +1000  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19000  -500  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
53000  +0  

Соняшникова макуха  11000  +0  

Соняшниковий шріт  10800  +0  

Соєва олія (нового врожаю)  47000  -1000  

Соєва макуха 18200   -300  

Соєвий шріт 18500  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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