
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 – в жовтні. Причинами зниження ціни соєвих бобів на СВОТ у 

вересні є: 

- Початок збиральної кампанії, що зменшує активність на американському ринку до появи 

нового врожаю; 

- Синхронне зниження цін на зернові та олійні у світі; 

- Зниження ринків нафти; 

- Зростання долара США на міжнародному валютному ринку; 

- Покращення показників виробництва та експорту як у світі, так і в США (згідно вересневого 

звіту USDA у порівнянні з серпневим); 

- Зняття прибутку спекулянтами, особливо з довгих позицій. 

У жовтні спостерігається тенденція зростання котирувань на сою, особливо наприкінці даного 

місяця, що пояснюється проходженням 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. 

Якщо досліджувати вплив кризи 2008 р (падіння ринків нафти, фондових індексів та зростання 

долару США) на котирування соєвих бобів, то можна сказати про синхронність поведінки зернових 

та олійних, які на відміну від зниження ринку нафти (припинення зниження в грудні-січні 2009 р), 

почали своє зростання наприкінці жовтня 2008 р. Причиною початку зростання цін на соєві боби у 

жовтні 2008 р було зростання об’ємів виробництва сої основними виробниками, необхідність 

нарощення запасів учасниками біржі, проведення тендерів імпортерами. 

Наприкінці жовтня ціна покаже незначне зниження від ціни наприкінці вересня або стабілізацію 

через: 

- Проходження збиральної кампанії швидшими темпами в США та Бразилії у зв'язку з 

очікуванням сприятливої погоди; 

- Збільшення кількості соєвих бобів; 

- Подовження зниження котирувань нафти; 

- Входження на біржі спекулянтів, що покаже зростання попиту; 

- Зростання кількості проведення тендерів імпортерами. 

На початку жовтня буде спостерігатися продовження зниження котирувань через: 

- Продовження зниження котирувань нафти та песимістичні настрої учасників бірж 

(фондових, сировинних); 

- Низькі об’єми пропозиції соєвих бобів через затримку проведення збиральної кампанії; 

- Зняття спекулянтами довгих позицій на біржі сої. 



 

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

 

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

 


