
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

помірний попит на кормі соняшникового та 
соєвого комплексів  
низький попит на соняшникову олію 
високий попит на соєві боби 

       пропозиція: 
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 28.05): 

• ріпак: 2397,36 тис. т 

• ріпаковий шріт: 130,28 тис. т 

• соя: 1373,47 тис. т 

• соняшниковий шріт: 3667,53 тис. т 

• соєвий шріт: 377,96 тис. т 

• соняшник: 186,46 тис. т 

• соєвий шріт: 371,05 тис. т 

Глобальний ринок 

 На світовій американській 

біржі СВОТ котирування соєвих бо-

бів зросло до 562,3 дол/т (+1,5 

дол/т). Головними чинниками рос-

ту ціни стали прогноз зниження ви-

робництва соєвих бобів в США до 

120 млн тонн за даними аналітиків 

IGC та знижений попит на олійну 

культуру в Аргентині, яка являється 

прямим конкурентом США. У свою 

чергу ціна на соєвий шріт знизи-

лась до 436 дол/т (-3,7 дол/т) через 

високу конкуренцію з боку Арген-

тини. 

Котирування ріпаку на світо-

вій європейській біржі EuroNext 

впало до 519,75 євро/т (-5 євро/т) 

через підвищення прогнозу світо-

вого виробництва майбутнього 

урожаю олійної культури до 73,7 

млн тонн за даними IGC та знижен-

ня попиту іноземних країн на кано-

лу з Канади. 

За результатами минулого 

тижня на світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам знизилось до 

1550 дол/т (-60 дол/т) через низь-

кий попит від іноземних країн. Ціна 

на пальмову олію впала до 1125 

дол/т (-25 дол/т). На формування 

ціни вплинув прогноз зниження 

експорту олії з Малайзії на фоні збі-

льшеної конкуренції від інших ви-

робників продукту переробки та 

падіння ціни на соняшникову олію. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB розвивались в 

негативному напрямку. Ціна на соняшникову 

олію знизилась до 1520 дол/т (-15 дол/т) 

через низький попит від покупців та подібну 

ситуацію на світовому ринку. Котирування 

соняшникового шроту впало до 335 дол/т (-

10 дол/т). Соєві боби знизились в ціні до 575 

дол/т (-5 дол/т). Попит на продукт ГМО 

залишається низьким. Ціна на ріпак впала до 

630 дол/т (-10 дол/т) через зниження ціни на 

європейському ринку. 

На внутрішньому ринку України 

котирування соняшнику на базисі СРТ-порт 

знизилось до 20600 грн/т (-1900 грн/т). 

Головним фактором ціноутворення 

виступило падіння ціни на соняшникову 

олію через низький попит. Запаси 

соняшнику низькі. Ціна на сою СРТ-завод 

зросла до 19700 грн/т (+200 грн/т) через 

підвищений попит від припортових заводів 

та низьку пропозицію від фермерських 

господарств. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW у 

сегменті соняшникового комплексу за 

результатами минулого тижня розвивались 

різнонаправлено. Котирування 

соняшникової олії знизилось вслід за 

експортним ринком і становило 53000 грн/т 

(-15000 грн/т). Ціна на соняшникову макуху 

та шріт зросла до 11200 грн/т (+300 грн/т) та 

до 11200 грн/т (+50 грн/т) відповідно. 

Переробні заводи змушені були підіймати 

свої ціни через низькі запаси продуктів 

переробки. Ціна на корми повинна впасти, 

через зниження котирувань самого 

соняшнику. Хоча це падіння може бути не 

значним, бо запасів сировини для 

виробництва не достатньо. 

У сегменті соєвого комплексу, середні 

ціни пропозицій EXW на минулому тижні в 

основному зростали. Тільки котирування 

соєвої олії залишилось без змін – 50000 грн/

т. Ціна на соєву макуху та шріт підвищилась 

до 18500 грн/т (+300 грн/т) та 18500 грн/т 

(+100 грн/т) відповідно. Підвищення ціни 

виробники пояснювали подорожанням 

витрат на виробництво продуктів 

переробки. Попит від тваринницьких 

господарств залишається помірним. 



Олійні культури 

Ціни 

28.05.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 562,3  +1,5  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 436  -3,7  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 519,75  -5  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1550  +20  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1125  -25  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1520  -15  

Соняшниковий шріт 335    -10  

Соя 575  -5  

Ріпак 630  -10 

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 20600  -1900 

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 19700  +200  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
53000  -1500  

Соняшникова макуха  11200  +300  

Соняшниковий шріт  11200  +50  

Соєва олія (нового врожаю)  50000 +0  

Соєва макуха 18500   +300  

Соєвий шріт 18500  +100  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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