
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

високий попит на сою та соняшник  

низький попит на корми соняшникового та 

соєвого комплексів  

       пропозиція: 
низька пропозиція соняшнику та сої 

достатня пропозиція кормів соєвого та 

соняшникового комплексів 

Експорт 2020/21 МР (станом на 26.03): 

• ріпак: 2392,67 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,91 тис. т 

• соя: 1243,19 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2791,25 тис. т 

• соєвий шріт: 306,71 тис. т 

• соняшник: 182,47 тис. т 

Глобальний ринок 

 

За результатами торгового 

тижня, котирування ф’ючерсів на 

сою та соєвий шріт на американсь-

кій біржі СВОТ знизились до 
514,5 дол/т (-5,8 дол/т) та 445,3 

дол/т (-4,3 дол/т) відповідно. Го-

ловними чинниками ціноутворен-

ня стало падіння цін на кукурудзу 

та нафту та зниження експорту 
соєвих бобів через зниження по-

питу на олійну культуру. Також до-

датковим фактором падіння ф’ю-

черсів стало укріплення долару 
США. 

Котирування ріпаку на євро-

пейські біржі EuroNext знизилось 
до 506,75 євро/т (-8,75 євро/т) че-

рез збільшення світового виробни-

цтва ріпаку за даними IGC до 16,6 

млн тонн та падіння котирувань 
каноли на канадській біржі. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на 
базисі FOB Роттердам на початку 

торгового тижня зростало, але під 

кінець знизилось до рівня 1590 

дол/т (-10 дол/т). Чинниками па-
діння стало збільшення об’ємів 

переробки соняшнику в Аргентині 

та падіння ціни на нафту. Ціна на 

пальмову олію FOB Малайзія зни-

зилась до 990 дол/т (-60 дол/т) че-
рез збільшення пропозиції олії в 

Малайзії. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на олійні 

культури та продукти їх переробки 

розвивались різнонаправлено. Котирування 
соняшникової олії  знизилось до 1525 дол/т 

(-15 дол/т) через падіння ціни на світовому 

ринку олій. Соняшниковий шріт впав в ціні 

до 295 дол/т (-25 дол/т). Головним фактором 
впливу стало зниження попиту від 

іноземних країн. Ціна на соєві боби 

знизилась до 563 дол/т (-2 дол/т). Попит на 

олійну культуру від імпортерів не високий. 
Проте, котирування ріпаку зросло до 523 

дол/т (+3 дол/т) через зростання ціни 

олійної культури у Франції. 

На внутрішньому ринку котирування 

соняшнику на базисі СРТ-порт зросло після 

падіння до 23200 грн/т (+200 грн/т). Попит 

в портах України високий. Ціна на соєві 
боби на базисі СРТ-завод підвищилась до 

18800 грн/т (+800 грн/т). Пропозиції від 

аграріїв не достатньо, попит від переробних 

заводів підвищений. 

Внутрішні ціни EXW в сегменті 

соняшникового комплексу, за результатами 

минулого тижня знизились. Котирування 
соняшникової олії впало до 53000 грн/т (-

1000 грн/т) через подібну ситуацію на 

експортному ринку. Середня ціна 

пропозиції на соняшникову макуху та шріт 

знизилась до 11000 грн/т (-500 грн/т) та 
9500 грн/т (-300 грн/т). Факторами 

ціноутворення виступили низький попит на 

корма та падіння ціни на шріт на ринку 

FOB. 

У сегменті соєвого комплексу 

внутрішні ціни пропозицій EXW 

розвивались в подібній ціновій ситуації, що 
і соняшниковий. Середня ціна на соєву олію 

знизилась до 37500 грн/т (-500 грн/т). 

Котирування соєвої макухи та шроту впало 

до 19000 грн/т (-200 грн/т) та до 18000 грн/т 

(-300 грн/т) відповідно. Попит на корма 
соєвого комплексу залишається не високим. 

Щоб зацікавити покупців, заводи знижують 

ціни. Падіння ціни могло бути більшим, 

йому завадив ріст котирувань соєвих бобів. 



Олійні культури 

Ціни 

26.03.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 514,5  -5,8  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 445,3  -4,3  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 506,75  -10  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1590  -10  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
990  -60  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1525  -15  

Соняшниковий шріт 295  -25  

Соя 563  -2  

Ріпак 523  +3  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 23200  +200  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18800  +800  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
+800  -1000  

Соняшникова макуха  11000  -500  

Соняшниковий шріт  9500  -300  

Соєва олія (нового врожаю)  37500  -500  

Соєва макуха 19000  -200  

Соєвий шріт 18000  -300  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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