
Олійні культури Фокус ринку 
       Попит:    

помірний попит на соєву олію 
низький попит на соняшникову макуху 
підвищений попит на ріпакову олію 

      Пропозиція:  
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 03.09): 

• ріпак: 911,56 тис. т 

• ріпаковий шріт: 74,21 тис. т 

• соя: 1466,88 тис. т 

• соняшниковий шріт: 4246,1 тис. т 

• соєвий шріт: 0,07 тис. т 

• соняшник: 0,06 тис. т 

• соєвий шріт: 0,5 тис. т 

Глобальний ринок 

На світовій торгівельній бір-

жі СВОТ, котирування ф’ючерсів на 

сою та соєвий шріт за результата-

ми минулого тижня знизилось. 

Внаслідок високої конкуренції з 

боку Бразилії та Аргентини, зни-

ження попиту від іноземних країн 

та хорошого стану посівів олійної 

культури, ф’ючерси соєвих бобів 

на кінець п’ятниці становили 474,7 

дол/т (-11,5 дол/т). Ціна на соєвий 

шріт знизилась до 372,7 дол/т (-

13,6 дол/т) через падіння ціни на 

соєві боби та низькі темпи експор-

тних продаж американського про-

дукту переробки. 

Котирування ріпаку на євро-

пейському торговому майданчику 

EuroNext зросло до 571,75 євро/т 

(+0,25 євро/т). Хоча цей ріст був не 

значним на нього вплинуло зни-

ження імпорту олійної культури 

країнами ЄС. 

На світовому ринку олій, ко-

тирування соняшникової олії на 

базисі FOB Роттердам впало до 

1380 дол/т (-95 дол/т) через падін-

ня цін на соєву та пальмову олію. 

Ціна на пальмову олію знизилась 

до 1140 дол/т (-30 дол/т). Чинни-

ками впливу стало зниження коти-

рувань нафти та падіння попиту на 

продукт переробки від іноземних 

країн. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на минулому 

тижні розвивали в негативному тренді. 

Котирування соняшникової олії впало до 

1260 дол/т (-70 дол/т) через зниження ціни 

на світовому ринку. Соняшниковий шріт 

знизився в ціні до 275 дол/т (-25 дол/т). 

Ціна на соєві боби впала до 570 дол/т (-5 

дол/т). Факторами цього виступило падіння 

ф’ючерсів на ринку СВОТ. Котирування 

ріпаку знизилось до 675 дол/т (-5 дол/т) 

через зниження попиту на олійну культуру. 

Внутрішні ціни олійних культур на 

базисі СРТ-завод за результатами минулого 

тижня розвивались в різних напрямках. 

Котирування соняшнику знизилось до 

16500 грн/т (-200 грн/т) через падіння ціни 

соняшникової олії на експортному ринку. 

Ціна на соєві боби зросла до 15700 грн/т 

(+700 грн/т). Попит на олійну культуру від 

переробних підприємств високий. Ріпак зріс 

в ціні до 20400 грн/т (+300 грн/т) через не 

достатню пропозицію від аграрних 

підприємств. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу на 

минулому тижні майже не змінились. 

Тільки котирування соняшникової макухи 

знизилось до 8300 грн/т (-200 грн/т). 

Виробники знизили свою ціну через 

низький попит від тваринницьких 

господарств. Ціна на соняшникову олію та 

шріт залишилась без змін – 42500 грн/т та 

9400 грн/т відповідно. 

У сегмент соєвого комплексу ціни на 

минулому тижні не змінились. Ціна на соєву 

олію становила – 40000 грн/т. Попит на 

продукт переробки від трейдерів помірний. 

Котирування соєвої макухи та шроту не 

змінилось – 19200 грн/т та 19000 грн/т 

відповідно. Ціни на корми можуть зрости 

через подорожання соєвих бобів. 

У сегменті ріпакового комплексу ціни 

від виробників майже не змінились. 

Котирування ріпакової олії підвищилось до 

40250 грн/т (+300 грн/т). Виробники 

підвищили ціни через високий попит від 

експортно-орієнтованих компаній. Ціна на 

ріпакову макуху та шріт не змінилась – 9000 

грн/т та 9000 грн/т. Попит на корма 

помірний. 



Олійні культури 

Ціни 

03.09.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 474,7  -11,5  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 372,7  -13,6  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 571,75  +0,25  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1380  -95  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1140  -30  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1260  -70  

Соняшниковий шріт 275  -25  

Соя 570  -5  

Ріпак 675  -5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник  16500  -200  

Соя  15700  +700  

Ріпак 20400  +300  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія  42000  +0  

Соняшникова макуха  8300  -200  

Соняшниковий шріт  9400  +0  

Соєва олія  40000  +0  

Соєва макуха 18000  +100  

Соєвий шріт 19000  +0  

Ріпакова олія 40250  +300  

Ріпакова макуха 9000  +0  

Ріпаковий шріт 9000  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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

