
Прогноз котирувань сої на СВОТ (США) 

 

Згідно березневого звіту від USDA, очікується суттєве зниження світового 

виробництва сої у порівнянні з попереднім лютневим звітом та попереднім МР (2010/11 

МР склав 264,3 млн т та у 2011/12 МР – 245,1 млн т; звіт у лютому – 251,5 млн т). 

Зниження відбулося за рахунок найбільших світових виробників та експортерів з Америки 

(Бразилія, Аргентина та Парагвай). Також очікується зростання споживання соєвої олії, що 

за зменшення світового виробництва вірогідно призведе до зниження світових запасів. 

Отже враховуючи очікування суттєвого зниження збільшує вірогідність зростання світової 

ціни у квітні. Додатковим фактором щодо зростання ціни є спостерігання тенденції 

щорічного зростання світового споживання та виробництва. 

 У 2008/2009 МР також відбулося зниження світового виробництва та запасів у 

порівнянні з 2007/08 МР, що призвело до стрімкого зростання ціни починаючи з березня 

2009 р., однак у зниження в даному МР було не таким суттєвим як очікується у 2011/12 МР. 

Таким чином, збільшується вірогідність наявності зростаючого тренду у 2012 р. 

У Аргентини — третього у світі за експортом соєвих бобів, відбувається 

страйкування перевізників с.-г. продукції, що не дозволяє виконувати зобов’язання щодо 

експорту й відповідно створює напруженість на світовому ринку сої. В разі продовження 

страйкування збільшиться вірогідність зростання ціни. На початку березня в Аргентині 

почалася збиральна кампанія, однак очікується зниження показнику врожайності, що 

збільшить собівартість даної культури й відповідно зростає вірогідність зростання ціни. 

На противагу факторам, які підвищують вірогідність зростання ціни у квітні та у 

2012 р., враховуючи зростання ціни на СВОТ у лютому-березні є вірогідність зниження 

активності на ринку сої, оскільки були накопичені запаси (спостерігалася активність з 

боку Китаю) та зняття прибутків спекулянтами біржі (після суттєвого зростання). Також 

очікується суттєве зростання виробництва пальмової олії, що може зменшити напругу на 

світовому ринку соєвих бобів та олій з даної культури. 

Вказати про нафту  

Наприкінці квітня ціна покаже незначне зростання або стабілізацію у порівнянні з 

ціною наприкінці березня через: 

- проведення збиральної кампанії в Аргентині; 

- суттєве зростання ціни на протязі лютого-березня, що зменшить активність 

спекулянтів; 

- накопичення запасів Китаєм; 

- очікування учасниками біржі появи тренду; 

- очікування продовження зростання ціни на нафтопродукти. 



 

 

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