
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

помірний попит на соняшникову та соєву олії 
низький попит на корма соєвого комплексу 

      пропозиція: 
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 25.06): 

• ріпак: 2397,65 тис. т 

• ріпаковий шріт: 130,42 тис. т 

• соя: 1420,67 тис. т 

• соняшниковий шріт: 3965,74 тис. т 

• соєвий шріт: 392,44 тис. т 

• соняшник: 189,16 тис. т 

• соєвий шріт: 419,52 тис. т 

Глобальний ринок 

На світовій американській 

біржі СВОТ за результатами мину-

лого тижня котирування ф’ючерсів 

розвивалось в негативному тренді. 

Ціна на соєві боби знизилась до 

488,5 дол/т (-24,4 дол/т) через пос-

танову Верховного суду США, про 

звільнення від закону невеликих 

нафтопереробних заводів змішува-

ти етанол або інше біопаливо в 

своїй продукції та високу конкурен-

цію з боку Бразилії. Котирування 

соєвого шроту впало до 382,7 дол/

т (-28,9 дол/т). Зниження ціни пояс-

нюється падінням ф’ючерсів безпо-

середньо на сою та зниження цін 

на свинину в США. Додатково на 

ціну вплинула велика кількість про-

позиції шроту від переробних підп-

риємств. 

Котирування ріпаку на світо-

вій європейській біржі EuroNext пі-

сля падіння зросло до 507 євро/т 

(+18,75 євро/т) через ріст цін олій 

на світових ринках. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам зросло до 1290 

дол/т (+140 дол/т) через ріст ф’ю-

черсів на соєву олію та різке зни-

ження запасів соняшникової олії в 

Аргентині. Ціна на пальмову олію 

підвищилась до 990 дол/т (+35 

дол/т). Факторами впливу стали 

високі темпи експорту олії з Ма-

лайзії на фоні підвищеного попиту 

від іноземних країн та зростання 

цін на нафту. 



Олійні культури 

Ринок України 

На експортному ринку України ціни 

FOB на минулому тижні розвивались в 

позитивному русі. Котирування 

соняшникової олії після різкого падіння 

підвищилось в ціні до 1133 дол/т (+53 дол/

т). Попит на продукт переробки від 

трейдерів зріс. Внаслідок подорожання олії 

ціна на соняшниковий шріт зросла до 325 

дол/т (+5 дол/т). Попит залишається не 

високим. Ціна на соєві боби залишилася без 

змін – 580 дол/т. Котирування ріпаку зросло 

до 605 дол/т (+5 дол/т) через ріст ф’ючерсів 

на європейському ринку. 

На внутрішньому ринку України за 

результатами минулого тижня котирування 

соняшнику на базисі СРТ-порт підвищилось 

до 17500 грн/т (+1500 грн/т). Головним 

фактором росту ціни стало підвищення 

котирувань соняшникової олії на світовому 

та на експортному ринках. Ціна на соєві 

боби СРТ-завод знизилась до 18000 грн/т (-

500 грн/т). Попит на олійну культуру 

низький. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу на 

минулому тижні розвивались 

різнонаправлено. Середня ціна пропозиції 

на соняшникову олію від переробних 

заводів не змінилась - 45000 грн/т. Попит на 

закупку олії від фермерів та трейдерів 

помірний. Котирування соняшникової 

макухи знизилось до 10500 грн/т (-300 грн/

т). Попит на продукт переробки від 

тваринницьких підприємств низький. Проте 

ціна на соняшниковий шріт зросла до 11000 

грн/т (+200 грн/т). Виробники були змушені 

підвищувати ціни у зв’язку з подорожанням 

ціни на закупку соняшника та зростання 

котирувань соняшникового шроту на 

експортному ринку. 

У сегменті соєвого комплексу середні 

ціни пропозицій EXW майже не змінились. 

Ціна на соєву олію та соєвий шріт 

залишилась без змін – 46000 грн/т та 18500 

грн/т відповідно. Попит на олію помірний. 

Тільки котирування соєвої макухи знизилось 

до 18000 грн/т (-200 грн/т). Виробники 

знижували свої ціни у зв’язку з низьким 

попитом на корма від тваринницьких 

підприємств. 



Олійні культури 

Ціни 

25.06.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 488,5  -24,4  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 382,7  -28,9  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 507  +18,75  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1290  +140  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
990  +35  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1133  +53  

Соняшниковий шріт 325  +5  

Соя 580  +0  

Ріпак 605  +5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 17500  +1500  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18000  -500  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
45000  +0  

Соняшникова макуха  10500  -300  

Соняшниковий шріт  11000  +0  

Соєва олія (нового врожаю)  46000  +200  

Соєва макуха 18000  -200  

Соєвий шріт 18500  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

