
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

помірний попит на корми соєвого комплексу  
та на соняшниковий шріт 
низький попит на соняшникову олію та 

соняшникову макуху 

      пропозиція: 
обмежена пропозиція соняшнику та соєвих 

Експорт 2020/21 МР (станом на 18.06): 

• 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 

За результатами минулого 

тижня котирування ф’ючерсів сої 

на світовій біржі СВОТ знизилось 

до 512,9 дол/т (-41,3 дол/т). Голов-

ними факторами падіння ціни ста-

ли зниження експорту олійної куль-

тури через знижений попит від іно-

земних країн та збільшення про-

гнозу виробництва соєвих бобів в 

світі за даними аналітиків Oil 

World. Ціна на соєвий шріт знизи-

лась до 411,6 дол/т (-10,9 дол/т) 

через падіння ф’ючерсів на соєві 

боби та соєву олію. Додатковим 

чинником став прогноз хороших 

погодний умов в регіонах виробни-

цтва сої, що може позитивно впли-

нути на урожай. 

Котирування ріпаку на євро-

пейській біржі EuroNext знизилось 

до 488,25 євро/т (-28,5 євро/т) че-

рез падіння цін на світовому ринку 

олій, зростання імпорту олійної ку-

льтури країнами ЄС та зниження 

ціни на соєві боби на американсь-

кому ринку. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам знизилось до 

1150 дол/т (-200 дол/т). Попит на 

продукт переробки залишається 

низьким. Додатково на падіння ці-

ни вплинуло коливання цін на наф-

ту. Пальмова олія впала в ціні до 

955 дол/т (-45 дол/т) через зниже-

ний попит на олію від країн-

імпортерів та падіння котирувань 

соєвої олії. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експорті ціни FOB за результатами 

минулого тижня розвивались в негативному 

тренді. Котирування соняшникової олії 

знизилось до 1080 дол/т (-210 дол/т) через 

стабільно-низький попит на продукт 

переробки та падіння ціни на світовому 

ринку олій. Ціна на соняшниковий шріт 

впала до 320 дол/т (-15 дол/т). Попит від 

іноземних країн низький. Соєві боби 

знизились в ціні до 580 дол/т (-10 дол/т). 

Головним фактором ціноутворення 

виступило падіння ф’ючерсів на 

американському ринку. Котирування ріпаку 

впало до 600 дол/т (-55 дол/т) через 

зниження ф’ючерсів на європейській біржі 

EuroNext. 

На внутрішньому ринку України, торги 

соняшнику на базисі СРТ-порт на минулому 

тижні здійснювалися на рівні 16000 грн/т (-

3500 грн/т). Таке падіння ціни пояснюється 

зниженням ціни на соняшникову олію та 

падінням попиту на олійну культуру від 

припортових заводів. Ціна на соєві боби на 

базисі СРТ-завод знизилась до 18500 грн/т (-

500 грн/т) через падіння ціни на світовій 

біржі. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу за 

результатами минулого тижня знизились. 

Ціна на соняшникову олію знизилась до 

45000 грн/т (-8000 грн/т). Котирування 

соняшникової макухи впало до 10800 грн/т 

(-200 грн/т). Виробники були змушені 

знижувати свої ціни у зв’язку з падінням 

котирувань самого соняшнику та низьким 

попитом від тваринницьких господарств та 

трейдерів. Тільки ціна на соняшниковий 

шріт залишилась без змін – 10800 грн/т. 

Попит на продукт переробки помірний. 

У сегменті соєвого комплексі за 

результатами минулого тижня ціни 

пропозицій EXW в основному не змінились. 

Тільки котирування соєвої олії знизилось до 

46000 грн/т (-1000 грн/т). Переробні 

підприємства знизили свої ціни через 

падіння котирувань соєвої олії на світовому 

ринку та зниження ціни безпосередньо на 

соєві боби. Соєва макуха та соєвий шріт 

залишились без змін – 18200 грн/т та 18500 

грн/т відповідно, хоча попит на корми від 

тваринницьких підприємств майже 

відсутній. 



Олійні культури 

Ціни 

18.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 512,9  -41,3  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 411,6  -10,9  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 488,25  -28,5  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1150  -200  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
955  -45  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1080  -210  

Соняшниковий шріт 320  -15  

Соя 580   -10  

Ріпак 600  -55  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 16000  -3500  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18500   -500  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
45000  -8000  

Соняшникова макуха  10800  -200  

Соняшниковий шріт  10800  +0  

Соєва олія (нового врожаю)  46000  -1000  

Соєва макуха 18200   +0  

Соєвий шріт 18500  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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