
Олійні культури Фокус ринку 
 

Попит:    
високий попит на сою та соняшник 
низький попит на корми ріпакового та 
соняшникового комплексу 

Пропозиція:  
низька пропозиція соняшнику та соєвих бобів 

Експорт 2020/21 МР (станом на 15.10): 

• ріпак: 1960,83 тис. т 

• ріпаковий шріт: 148,86 тис. т 

• соя: 65,69 тис. т 

• соняшниковий шріт: 152,29 тис. т 

• соєвий шріт: 34,43 тис. т 

• соняшник: 8,26 тис. т 

Глобальний ринок 

Котирування соєвих бобів та 

соєвого шроту на американському 

ринку за результатами минулого 

тижня знизилось. Ф’ючерси на соє-

ві боби впали до 447,3 дол/т (-9,3 

дол/т). Основним фактором зни-

ження котирувань став прогноз кін-

цевих запасів сої від USDA, яких пе-

ревищив середній рівень оцінок 

аналітиків. Котирування соєвого 

шроту знизилось до 349 дол/т (-2,3 

дол/т) через падіння ціни на сою та 

низький попит на продукт переро-

бки. 

На європейській біржі Eu-

roNext котирування ріпаку зросло 

до 672,5 євро/т (+5 євро/т) через 

ріст ціни на нафту.  

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на ба-

зисі FOB Роттердам впало до 1450 

дол/т (-10 дол/т) через падіння ці-

ни на пальмову олію. Котирування 

пальмової олії FOB Малайзія знизи-

лось до 1305 дол/т (-5 дол/т). Хоча 

попит на продукт переробки хоро-

ший. 



Олійні культури 

Ринок України 

На світовому ринку олій котирування 

соняшникової олії на базисі FOB Роттердам 

впало до 1450 дол/т (-10 дол/т) через 

падіння ціни на пальмову олію. Котирування 

пальмової олії FOB Малайзія знизилось до 

1305 дол/т (-5 дол/т). Хоча попит на продукт 

переробки хороший. 

Експортні ціни FOB на олійні культури 

та продукти їх переробки за результатами 

минулого тижня зупинилися в різних точках. 

Ціна на соняшникову олію знизилась до 

1375 дол/т (-20 дол/т) через падіння 

котирувань на світовому ринку. 

Соняшниковий шріт зріс в ціні до 287 дол/т 

(+5 дол/т). Попит на продукт переробки від 

іноземних країн високий. Ціна на соєві боби 

впала вслід за американським ринком – 555 

дол/т (-10 дол/т). Котирування ріпаку впало 

до 730 дол/т (-15 дол/т). Попит на олійну 

культуру знизився. 

На внутрішньому ринку України ціни 

на базисі СРТ-завод зросли. Тільки 

котирування соняшнику залишилось без 

змін – 18700 грн/т, хоча пропозиції від 

аграрних підприємств не достатньо. Ціна на 

сою підвищилась до 16800 грн/т (+100 грн/

т). Попит від переробних заводів 

підвищений. Ріпак зріс в ціні до 21200 грн/т 

(+100 грн/т).  

У сегменті соняшникового комплексу 

середні ціни пропозицій EXW на минулому 

тижні майже не змінились. Котирування 

соняшникової олії та шроту залишилось без 

змін – 42000 грн/т та 8300 грн/т відповідно. 

Ціна соняшникової макухи знизилась до 

7800 грн/т (-200 грн/т). Попит на корми від 

тваринницьких господарств низький. 

Ціни від виробників у сегменті 

соєвого комплексу майже не змінилися. 

Тільки котирування соєвої макухи зросло до 

17100 грн/т (+100 грн/т). Виробники 

підвищили свою ціну через хороший попит 

від тваринницьких господарств. Ціна на 

соєву олію та соєвий шріт не змінилась – 

39000 грн/т та 17800 грн/т відповідно. 

У сегменті ріпакового комплексу ціни 

EXW залишились без змін. Ріпакова олія 

становила 40000 грн/т. Ціна на ріпакову 

макуху та шріт – 8700 грн/т та 9000 грн/т. 

Торгівельна діяльність на ринку майже 

відсутня. 



Олійні культури 

Ціни 

15.10.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 447,3  -9,3  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 349  -2,3  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 672,5  +5  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1450  -10  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1305  +5  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1325  -20 

Соняшниковий шріт 287   +5  

Соя 555  -10  

Ріпак 730  -15  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 18700  +0  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 16800  +100  

Ріпак 21200  +100  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
42000  +0  

Соняшникова макуха  7800  -200  

Соняшниковий шріт  8300  +0  

Соєва олія  39000  +0  

Соєва макуха 17100  +0  

Соєвий шріт 17800  +0  

Ріпакова олія 40000   +0  

Ріпакова макуха 8700  +0  

Ріпаковий шріт 9000  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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