
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

низький попит на корма соняшникового 

комплексу та на соєвий шріт 

підвищений попит на соєву макуху  
високий попит на соняшник 
помірний попит на соєві боби 

       пропозиція: 
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 19.03): 

• ріпак: 2385,12 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,86 тис. т 

• соя: 1227,51 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2752,39 тис. т 

• соєвий шріт: 299,11 тис. т 

• соняшник: 182,29 тис. т 

Глобальний ринок 

За результатами тижня коти-

рування ф’ючерсів на соєві боби та 

соєвий мало тенденцію росту. Ціна 

на сою підвищилась до 520,3 дол/

т (+1,1 дол/т) через низькі темпи 

збиральної кампанії в Бразилії та 

погіршення стану посівів олійної 

культури в Аргентині. Котирування 

соєвого шроту виросло до 449,6 

дол/т (+7,9 дол/т). Головним фак-

тором росту стало зниження виро-

бництва продукту переробки сої, 

за даними аналітиків Oil World. 

Котирування ріпаку на світо-

вій біржі EuroNext знизилось під 

дією падіння цін на світовому рин-

ку олій і на кінець тижня станови-

ло 515 євро/т (-7 євро/т). Додатко-

вим фактором падіння ф’ючерсів 

стало зниження ціни на нафту.  

На світовому ринку олій піс-

ля росту котирувань декілька тиж-

нів підряд, ціна на соняшникову 

олію FOB Роттердам знизилась до 

1600 дол/т (-150 дол/т). Чинника-

ми цього став низький попит від 

імпортерів через надзвичайно ви-

соку ціну та зниження ціни на наф-

ту. Котирування пальмової олії 

впало до 1050 дол/т (-25 дол/т) че-

рез зростання прогнозу збільшен-

ня виробництва олії Індонезією та 

падіння ф’ючерсів соєвої олії на 

американську ринку. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на соняшникову 

олію знизились до 1540 дол/т (-140 дол/т) 

через падіння ціни на світовому ринку та 

високу конкуренцію з боку Росії та 

Аргентини. Ціна на соняшниковий шріт 

підвищилась до 320 дол/т (+5 дол/т). 

Котирування соєвого шроту знизилось до 

565 дол/т (-5 дол/т), хоча пропозиції від 

фермерів не достатньо. Ріпак впав в ціні 

вслід за європейський ринком до 520 дол/т 

(-5 дол/т). 

На внутрішньому ринку України ціна 

на соняшник СРТ-порт знизилась до 23000 

грн/т (-2600 грн/т). Факторами падіння 

стало зниження ціни на олію в світі та на 

експортному ринку України. Котирування 

соєвих бобів впало 18000 грн/т (-800 грн/т), 

хоча пропозиції не достатньо.  

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу мали 

негативну тенденцію. Котирування 

соняшникової олії знизилось до 54000 грн/т 

(-2000 грн/т) через падіння ціни на ринку 

FOB. Соняшникова макуха та шріт 

знизились в ціні до 11500 грн/т (-800 грн/т) 

та 9800 грн/т (-700 грн/т) відповідно. 

Факторами ціноутворення виступило 

падіння ціни на самий соняшник та не 

високий попит на корма. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW розвивались в різних 

напрямках. Ціна на соєву олію залишилася 

без змін – 38000 грн/т. Котирування соєвої 

макухи зросло до 19200 грн/т (+200 грн/т), 

через підвищений попит з боку 

тваринницьких комплексів. Проте, ціна на 

соєвий шріт знизилась до 18300 грн/т (-200 

грн/т). Попит на продукт переробки 

низький. 



Олійні культури 

Ціни 

19.03.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 520,3  +1,1  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 449,6  +7,9  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 515  -7  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1600  -150  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
1050  -25  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1540  -140  

Соняшниковий шріт 320  +5  

Соя 565  -5  

Ріпак 520  -5  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 23000   -2600  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18000  -800  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
54000  -2000  

Соняшникова макуха  11500  -800  

Соняшниковий шріт  9800  -700  

Соєва олія (нового врожаю)  38000  +0  

Соєва макуха 19200  +200  

Соєвий шріт 18300  -200  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 

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