
Прогноз котирувань сої на СВОТ (США) 

США та Бразилія є одноосібними лідерами у світі з виробництва та експорту сої. США 

починає збирати сою у вересні, Бразилія – у жовтні.        

На початку листопада 2011 р. ціна нижче ніж ціна в аналогічний період 2010 р. Однак 

враховуючи очікування зниження врожайності та зменшення світових об'ємів 

виробництва у 2011/12 МР у порівнянні з 2010/11 МР, є вірогідність зростання ціни через: 

- очікування зростання попиту та споживання у світі;  

- зростання собівартості у 2011/12 МР у порівнянні з 2010/11 МР.  

Але зростанню будуть протистояти фактори – вірогідність продовження зниження цін на 

нафтопродукти та висока ціна за весь 2011/12 МР. 

Наприкінці листопада спостерігається тенденція зростання котирувань на сою, що 

пояснюється закінченням проходження збиральної кампанії у США, Бразилії та Аргентині 

й відповідно зростання активності учасників. Особливо підігрівають ринок спекулянти, 

які розуміють подальше зростання ціни (спостерігається тенденція до січня), через що 

збільшують свою присутність. Також враховуючи те, що у США відбувається запізнення 

зі збором соєвих бобів у порівнянні з попереднім МР. Варто очікувати зростання 

котирування вже з середини листопада. Враховуючи очікування продовження сприятливої 

погоди задля проведення збиральної кампанії сої у США та зниження цін на 

нафтопродукти, є вірогідність впливу на коливання соєвих бобів в бік зниження. 

Наприкінці листопада ціна покаже незначне зростання відносно ціни, що склалась 

наприкінці жовтня через: 

- закінчення проходження збиральної кампанії в США та Бразилії, що дозволить 

учасникам наростити свою присутність та попит на біржі СВОТ; 

- очікування продовження погіршення світових показників у звіті за листопад від 

USDA; 

- зростання собівартості та зниження врожайності, що збільшить ціну на соєві боби 

за очікування зниження світового виробництва; 

- зростання кількості проведення тендерів імпортерами. 

На п’ятому тижні листопада буде спостерігатися незначне зниження або стабілізація ціни 

через (рис. 2): 

- сприятливу погоду в Бразилії та Аргентині, що дозволяє прискорити посівну 

кампанію; 

- очікування зростання світового виробництва соєвих бобів, згідно звіту за листопад 

від USDA та CELERES; 

- закінчення збиральної кампанії у США, що призводить до зростання пропозиції 

соєвих бобів; 

- погіршення макропоказників в зоні ЄС, що знижує активність на ринках 

деривативів й відповідно призводить до зниження котирувань; 

- низьку активність імпортерів, що зменшує активність учасників на біржі. 



 

Рис. 1. Прогноз котирувань сої на СВОТ (США), по місяцях (грн/т) 

 

 

Рис. 2. Прогноз котирувань сої на СВОТ (США), по тижнях (грн/т) 
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