
Прогноз соєвого шроту в Україні 

Можна побачити щорічну тенденцію у листопаді наявна або зростаючий тренд, або 

стабільна ціна, що можна пояснити формуванням ціни на новий шрот до листопада та 

розуміючи обмеженість внутрішнього шроту у листопаді починається зростання попиту. 

Однак на початку листопада 2011/12 МР спостерігається значний спред між ціною на сою 

та шрот: на початку листопада 2009/10 МР – різниця склала близько 1000 грн/т; на 

початку листопада 2010/11 МР – склала близько 1100 грн/т; на початку листопада 2011/12 

МР – склала близько 1450 грн/т. Отже враховуючи очікування зростання ціни на сою у 

листопаді, варто очікувати стабілізацію ціни на шрот з можливим невеликим зростанням 

наприкінці листопада. Тобто звуження спреду відбуватиметься за рахунок зростання ціни 

на сою, оскільки ціна на шрот є суттєво високою у порівнянні з рівнем у попередніх МР. 

Спостерігається синхронність між коливаннями цін на сою в Україні та на соєвий шрот, 

але соєвий шрот не реагує такими темпами як ціни на сою, оскільки наявна нестача 

українського шроту та постійно присутня напруга через утримування переробниками 

великих партій для сприяння підвищенню цін. Через нестачу українського соєвого шроту 

має присутність імпортний соєвий шрот.  

Спостерігається тенденція впливу активності експортерів сої на українському ринку: коли 

є їх присутність на ринку, а тим більше коли починають піднімати ціни, неодмінно 

почнеться зростання ціни пропозиції на соєвий шрот. 

Наприкінці листопада ціна покаже незначне зростання у порівнянні з ціною наприкінці 

жовтня через:  

- Зростання ціни на сою в Україні та світі; 

- Зростання попиту від експортерів та фермерів; 

- Очікується сприятлива погода в Україні для закінчення збору сої; 

-  Утримання переробниками, оскільки будуть очікувати подальшого зростання 

через зростання світових цін та зростання попиту. 

На третьому тижні листопада ціна покаже стабілізацію, або незначне зростання (рис. 2): 

- Високий спред між ціною на сою та шрот в Україні, що зменшує вірогідність 

зростання ціни на шрот; 

- Вірогідність зменшення попиту від імпортерів через очікування подальшого тренду 

на світовому ринку (макроекономічна нестабільність, боргові проблеми Єврозони 

та знижувальний тренд нафтопродуктів); 

- Поступове зростання пропозиції соєвого шроту в Україні по мірі проходження 

збиральної кампанії соєвих бобів. 

 

 

 

 



 

Рис. 1. Прогноз ціни попиту на соєвий шрот в Україні, по місяцях, грн/т 

 

Рис. 2. Прогноз ціни попиту на соєвий шрот в Україні, по тижнях, грн/т 
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