
Олійні культури 

 

За результатами торгового тижня 

ціни на оліи ні культури та продукти ї х 

переробки зростали. Котирування соєвих 

бобів зросло до 383,3 дол./т (+17,4 дол./
т). На ціноутворення вплинув високии  

попит з боку Китаю та погіршення стану 

посівів оліи ної  культури за даними кроп-

туру USDA. Ф’ючерси на соєвии  шріт 

зросли до 371,9 дол./т (+19,3 дол./т) 

внаслідок збільшення ціни на сою. 

На біржі EuroNext котирування 

ріпаку зросло до 395 євро/т (+12,75 

євро/т). Однією з причин виступає 

засуха, через яку аграрії  не можуть 

здіи снювати посів озимого ріпаку. Це 

може призвести до скорочення посівних 

площ та зниження виробництва оліи ної  

культури. 

На світовому ринку оліи  

котирування соняшникової  олії   на 

базисі FOB Роттердам  зросло до рівня 

1080 дол./т (+100 дол/т). Головним 

фактором впливу є зниження 

виробництва соняшнику в ключових 

краї нах-виробниках. Ціна на пальмову 

олію зросла до 775 дол./т (+45 дол./т) 

через збільшення  попиту з боку США та 

краї н Європи. 

Фокус ринку 
попит: 
↑ високий попит на сою та соняшник 

• стабільний попит на ріпак 
↑ високий попит на соняшникову та соєву олії  
пропозиція: 
↑ низька пропозиція соняшнику та сої  

↑ обмежена пропозиція на продукти переробки 

олійних культур  

Експорт 2020/21 МР (станом на 08.09): 

• ріпак: 1146,6 тис. тонн 

• ріпаковий шріт: 66,6 тис. тонн  

• соя 0,9 тис. тонн 

• соняшниковий шріт 0,9 тис. тонн 

• соєвий шріт 13,4 тис. тонн 

Глобальний ринок 

Збір урожаю 2020,  станом на 15.09 

Культура  Зібрано, млн тонн 

Соняшник 4,07 

Соя 0,59 

Ріпак  2,56 



Олійні культури 

Ринок України 

Експортна ціна FOB на 

соняшникову олію зросла до 1040 дол./т 

(+106 дол./т). Вплинули на ціну 

зростання котирування олії  на світовому 

ринку, високии  попит з боку краї н-

експортерів та зниження прогнозів 

виробництва соняшнику в Украї ні. Ціна 

на соняшниковии  шріт зросла до 235 

дол./т (+10 дол./т) через збільшення 

ціни на соняшник. Котирування соєвих 

бобів зросло до 420 дол./т (+20 дол./т). 

Вплинули на ціноутворення ріст 

котирувань на американськіи  біржі СВОТ 

та недостатня пропозиція оліи ної . Ріпак 

зріс у ціні до 445 дол./т (+5 дол./т) через 

підвищення ціни на європеи ському 

ринку. 

Внутрішні ціни СРТ продовжують 

розвиватись в позитивному напрямку. 

Соняшник на базисі СРТ-порт зріс у ціні 

до 14400 грн/т (+1200 грн/т). Вплинули 

низькі темпи збирання оліи ної  культури, 

що призводить до недостатньої  

пропозиції . На базисі СРТ-завод ціна на 

сою зросла до 13000 грн/т (+800 грн/т). 

Пропозиція оліи ної  культури низька. 

Внутрішні ціни пропозиціи  на 

базисі EXW мали тенденцію росту. 

Торгівля соняшниковою олією 

здіи снювалась на рівні 33000 грн/т 

(+4000 грн/т). Таке зростання ціни 

пояснюється підвищенням котирувань 

соняшнику, недостатньою пропозицією 

олії  та підвищеним попитом на неї . Ціна 

на соняшникову макуху залишилась без 

змін – 7000 грн/т. Котирування 

соняшникового шроту зросло до 7650 

грн/т (+150 грн/т) через обмежену 

пропозицію. 

В сегменті сої   ціни пропозиціи  

EXW розвивались в різних напрямках. 

Торгівля соєвою олією здіи снювалась на 

рівні 28500 грн/т (+1500 грн/т) через 

низьку кількість пропозиції  товару. 

Соєва макуха знизилася в ціні до 13200 

грн/т (-300 грн/т). Котирування соєвого 

шроту зросло до 15000 грн/т (+500 грн/

т). Вплинуло на ціну, насамперед, падіння 

курсу украї нської  гривні та підвищення 

попиту від фермерів. 
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Ціни 

11.09.2020  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 383,3 +17,4 

Соєвии  шріт (CBOT, дол./т) 371,9 +19,3 

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 395 +12,75 

Соняшникова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
1080 +100 

Пальмова олія  

(FOB Малаи зія, дол./т) 
775 +45 

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшникова олія 1040 +106 

Соняшниковии  шріт 235 +10 

Соя 420 +20 

Ріпак 445 +5 

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшник СРТ-порт  14400 +1200 

Соя СРТ-завод  13000 +800 

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшникова олія (нового врожаю)  33000 +4000 

Соняшникова макуха  7000 0 

Соняшниковии  шріт  7650 +150 

Соєва олія (нового врожаю)  28500 +1500 

Соєва макуха 13200 -300 

Соєвии  шріт 15000 +500 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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