
Прогноз соняшникової олії на Роттердамській біржі CIF 

Згідно вересневого звіту USDA, світове виробництво соняшнику та олії зросте у порівнянні з 

2010/11 МР. Також, враховуючи тенденцію стрімкого зростання пропозиції пальмової олії за 

високих цін на соняшникову олію є вірогідність зниження попиту на соняшникову олію та 

збільшення питомої ваги використання пальмової олії. Додатковими факторами є:   зменшення 

попиту на соняшникову олію; зростання різниці ціни між соняшниковою олією та пальмовою у 

2010/11 МР та на початку 2011/12 МР у порівнянні з попередніми МР; через високу ціну разом із 

зростанням виробництва олії відбулося зниження споживання у 2010/11 МР. 

Отже, враховуючи очікування значного зростання світового виробництва соняшникової олії, 

значного зростання споживання (згідно звіту USDA) за зростання конкуренції з пальмовою олією, 

варто припускати розрахунок аналітиків USDA щодо подальшого загальної тенденції зниження цін 

на соняшникову олію. 

На біржі CIF у вересні відбулося стрімке зниження ціни через: 

- Зниження котирувань на нафту; 

- Очікування зростання світового виробництва та запасів соняшнику та олії; 

- Зростання світового виробництва пальмової олії та збільшення діапазону між 

соняшниковою олією; 

- Синхронного зниження світових цін на зернові та олійні, через невизначеність подальшого 

розвитку подій у США та ЄС (початок рецесії чи стабілізація ринків); 

- Очікування рекордного виробництва соняшника в Україні та початок збиральної кампанії. 

У жовтні попередніх МР спостерігається тенденція зростання ціни на олію. Дана тенденція 

пояснюється збиральною кампанією соняшника в зоні ЄС, що створює збільшення попиту. Тобто 

ініціаторами зростання ціни є переробники та експортери соняшника. В ЄС наявна обмежена 

кількість переробних потужностей та насіння соняшника власного виробництва для покриття 

зростаючих потреб у олії. Дана ситуація викликає стимуляцію учасників ринку олії та соняшнику ЄС 

до збільшення попиту вже на початку МР — у жовтні. Такою тактикою учасники ринку ЄС 

намагаються наростити об'єми задля зменшення потреб у подальшому через дорожчу ціну в 

майбутньому на соняшник та олію.  

Наприкінці жовтня ціна буде нижче за ціну наприкінці вересня через: 

- Продовження зниження світових цін на нафту; 

- Сприятливу погоду в Україні, що дозволить закінчити вчасно зібрати соняшник; 

- Рекордний рівень виробництва соняшнику в Україні, що збільшить у подальшому 

пропозицію олії; 

- Низька активність, оскільки учасники європейської біржі будуть очікувати стабілізації ціни 

та зростаючого тренду; 

- Високу конкуренцію з пальмовою олією; 

- Очікування збільшення виробництва соняшника в ЄС та проходження зборів соняшника; 

- Очікування покращення показників світового виробництва соняшника та олії у жовтневому 

звіті USDA. 

 



На початку жовтня варто очікувати продовження зниження ціни через: 

- Низьку активність на ринку соняшникової олії у зв'язку з відсутністю великих 

об’ємів пропозиції соняшника у ЄС; 

- Відсутність присутності на  європейському ринку трейдерів та спекулянтів через 

очікування стабілізації світової ціни на соняшник та олію; 

- Задовільних темпів збору соняшника в Україні; 

- Завищену ціну на соняшник та олію у світі; 

- Продовження тенденції зниження цін на олійних у світі. 

 

Рис. 1 Ціна на соняшникову олію на Роттердамській біржі CIF, по місяцях (грн/т) 

 

 

 


