
Олійні культури 

На світовій  біржі СВОТ цінй на 

олій ні культурй та продуктй ї х 

переробкй розвйвалйсь в позйтйвному 

напрямку. Котйрування сої  зросло до 

356,16 дол./т (+6,98 дол./т). Значнйй  

вплйв на ціну мало погіршення стану 

посівів та актйвнйй  попйт збоку Кйтаю. 

Ціна на соєвйй  шріт сягнула 341,5 дол./т 

(+8,2 дол./т) через ріст цінй на 

амерйканську сою та знйження експорту 

продукту переробкй сої  з Аргентйнй та 

Бразйлії , які є прямймй конкурентамй 

США. 

На європей ській  платформі 

EuroNext ф’ючерсй на ріпак зрослй до 

рівня 384,5 євро/т (+2,25 євро/т). На ціну 

вплйнуло колйвання курсу євро до 
долара США, зростання цін на олій ні 

культурй на рйнку СВОТ, а також на 

ріпакову олію (канолу) на канадській  

торгівельній  біржі. 

На світовому рйнку олій  

котйрування соняшнйкової  олії  на базі 

FOB Роттердам зросло до 915 дол./т 

(+50 дол./т) через валютнйй  фактор та 

збільшення цінй на пальмову олію: ціна 

на останню зросла до 745 дол./т 

(+45 дол./т). Факторамй вплйву в цьому 

вйпадку вйступалй: підвйщенйй  попйт 

краї н-імпортерів та укріплення цін на 

нафту. 

Фокус ринку 
попит: 
↑ високий попит на соняшник та сою нового врожаю   
↑ високий попит на соняшникову олію та шріт   
↑ підвищений попит на соєвий шріт  
пропозиція: 
  стабільна пропозиція соняшника  

Експорт 2020/21 МР (станом на 04.09): 

 ріпак: 1077,78  тис. тонн 

 ріпаковий шріт: 56,87 тис. тонн  

Глобальний ринок 

Збір урожаю 2020,  станом на 03.09 

Культура  Зібрано, млн тонн 

Соняшнйк 0,7  

Соя 0,05  

Ріпак  2,55 



Олійні культури 

Ринок України 

На експортному рйнку Украї нй 

котйрування соняшнйкової  олії  зросло 

до рівня 915 дол./т (+67 дол./т). 

Головнйм чйном на збільшення 

вплйнуло зростання котйрування на 

світовому рйнку олій , підвйщенйй  попйт 

від іноземнйх краї н та обмежена 

пропозйція. Ціна на соняшнйковйй  шріт 

знйзйлася до 225 дол./т (-2 дол./т) через 

невйсокйй  попйт краї н-імпортерів. Соя 
залйшйлася без змін – 395 дол./т. Ціна на 

ріпак підвйщйлась до 438 дол./т 

(+1 дол./т) на фоні зростання 

котйрування ріпаку на світовому рйнку 

EuroNext. 

На внутрішньому рйнку 

котйрування соняшнйку на базі СРТ-порт 
зросло до 11900 грн/т (+700 грн/т). 

Попйт на олій ну нового врожаю – 

вйсокйй . Соя на базйсі СРТ-завод 

підвйщйлася в ціні до 11500 грн/т 

(+400 грн/т). В Украї ні розпочалось 

збйрання соєвйх бобів.  

Внутрішні цінй EXW розвйвалйсь в 

різнйх напрямках. У сегменті соняшнйку 

котйрування олії  скоротйлйся до 

26000 грн/т (-2000 грн/т). Оскількй 

пропозйція соняшнйка на рйнку 

стабільна, переробні підпрйємства 

знйжувалй свої  цінй,. Ціна на 

соняшнйкову макуху залйшйлась без 

змін – 7 000 грн/т. Соняшнйковйй  шріт 

зріс у ціні до 7700 грн/т (+250 грн/т) 
через підвйщенйй  попйт від фермерів. 

В сегменті сої  ціна пропозйції  EXW 

на соєву олію знйзйлась до 23 000 грн/т 

(-2000 грн/т). Соєва макуха знйзйлась у 

ціні до 13400 грн/т (-100 грн/т). Через 

підвйщення попйту котйрування соєвого 

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



Олійні культури 

Ціни 

04.09.2020  Ціна Тиждень 

Світові ціни, дол./т 

Соя (CBOT,  дол./т) 356,16 +6,98 

Соєвйй  шріт (CBOT, дол./т) 341,5 +8,2 

Ріпак (EuroNext,  євро/т) 384,5 +2,25 

Соняшнйкова олія 

(FOB Роттердам, дол./т) 
915 +50 

Пальмова олія  

(FOB Малай зія, дол./т) 
745 +45 

Експортні ціни, FOB дол./т  

Соняшнйкова олія 915 +67 

Соняшнйковйй  шріт 225 -2 

Соя 395 0 

Ріпак 438 +1 

Внутрішні ціни СРТ-завод, грн/т  

Соняшнйк СРТ-порт (врожай  2020) 11900 +700 

Соя СРТ-завод (врожай  2020) 11500 +400 

Внутрішні ціни EXW (пропозиція), грн./т  

Соняшнйкова олія  26000 -2000 

Соняшнйкова макуха  7000 0 

Соняшнйковйй  шріт  7700 +250 

Соєва олія 23000 -2000 

Соєва макуха 13400 -100 

Соєвйй  шріт 15000 +500 

За матеріалами компанії «Фенікс Агро» 
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