
Олійні культури Фокус ринку 
       попит: 

підвищений попит на соняшникову та соєву 

олію 

низький попит на соєву та соняшникову макуху 

       пропозиція: 
низька пропозиція олійних культур 

Експорт 2020/21 МР (станом на 02.04): 

• ріпак: 2393,4 тис. т 

• ріпаковий шріт: 129,91 тис. т 

• соя: 1246,13 тис. т 

• соняшниковий шріт: 2860,92 тис. т 

• соєвий шріт: 311,91 тис. т 

• соняшник: 182,78 тис. т 

Глобальний ринок 

 

На світовій американській 

біржі СВОТ котирування соєвих 

бобів та соєвого шроту зросло до 

515,1 дол/т (+0,6 дол/т) та до 452,2 

дол/т (+6,8 дол/т) відповідно. Фак-

торами впливу стали низькі запаси 

олійної культури, низькі темпи 

збиральної кампанії в Аргентині та 

підвищений попит від країн-

імпортерів на соєвий шріт, особли-

во від країн Азії. 

Котирування ф’ючерсів ріпа-

ку на європейському ринку EuroN-

ext знизилося до 494 євро/т (-

12,25 євро/т) через падіння ціни 

ріпакової олії на канадській торгі-

вельній біржі та зниження ціни на 

нафту. 

На світовому ринку олій ко-

тирування соняшникової олії на 

базисі FOB Роттердам знизилося 

до 1540 дол/т (-50 дол/т) через 

зниження курсу американського 

долару до євро, падіння ціни на 

нафту та зниження ф’ючерсів на 

соєву олію. Ціна на пальмову олію 

зросла до 995 дол/т (+5 дол/т). Хо-

ча ріст був не значним, на нього 

вплинув прогноз низьких запасів 

олії від аналітиків Oil World та ви-

сокий попит від іноземних країн. 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортні ціни FOB на соняшникову 

олію знизилися до 1503 дол/т (-22 дол/т). 

Чинниками ціноутворення виступили 

зниження ціни на світовому ринку та 

знижений попит через високу ціну на олію. 

Котирування соняшникового шроту 

залишилося без змін – 292 дол/т. Ціна на 

сою знизилася до 560 дол/т (-3 дол/т) через 

знижений попит. Ріпак впав у ціні під дією 

європейського ринку до 520 дол/т (-3 дол/

т). 

На внутрішньому ринку України ціна 

на соняшник СРТ-порт знизилася до 23000 

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

олію. Котирування соєвих бобів на базисі 

СРТ-завод знизилося до 18500 грн/т (-300 

грн/т). Попит на сою ГМО знижений. 

Внутрішні ціни пропозицій EXW в 

сегменті соняшникового комплексу 

розвивалися різнонаправлено. Ціна на 

соняшникову олію підвищилася до 53500 

грн/т (+500 грн/т). Попит на внутрішньому 

ринку підвищений. Котирування 

соняшникової макухи знизилося до 10500 

грн/т (-500 грн/т) через зниження ціни на 

самий соняшник. Ціна на соняшниковий 

шріт зросла до 9700 грн/т (+200 грн/т), 

попит на продукт переробки підвищений. 

У сегменті соєвого комплексу ціни 

пропозицій EXW на соєву олію зросли через 

підвищений попит до 40500 грн/т (+3000 

грн/т). Ціна на соєву макуху знизилася до 

18700 грн/т (-300 грн/т), попит низький. 

Котирування соєвого шроту залишилося без 

змін – 18000 грн/т. 



Олійні культури 

Ціни 

02.04.2021  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 515,1  +0,6  

Соєвий шріт (CBOT, дол./т) 452,2  +6,8  

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 494  -12,25  

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1540  -50  

Пальмова олія  

(FOB Малайзія, дол./т) 
995  +5  

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1503  -22  

Соняшниковий шріт 292  +0  

Соя 560  -3  

Ріпак 520  -3  

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт (врожай 2020) 23000  -200  

Соя СРТ-завод (врожай 2020) 18500  -300  

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового 

врожаю)  
53500  +500  

Соняшникова макуха  10500  -500  

Соняшниковий шріт  9700  +200  

Соєва олія (нового врожаю)  40500  +3000  

Соєва макуха 18700  -300  

Соєвий шріт 18000  +0  

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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