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У порівнянні з минулим роком, коли через COVID-19 закрилися виробничі 

майданчики і сильно скоротилися поставки, в 2021 році ми бачимо позитивну 

динаміку щодо відновлення виробництва інгредієнтів. На жаль, зростання цін не 

уникнути. Багато в чому це пов'язано і з погодними умовами, що нашкодили новому 

врожаю. Також, як і раніше, актуальні і кадрове питання, і зростання вартості 

логістики. Ми, як надійні постачальники, вчимося працювати в нових реаліях і робити 

все, щоб зберегти відповідний рівень якості та уповільнити зростання цін.  

Скорочення робочої сили внаслідок COVID-19, зростання цін на паливо, затримки 

поставок і глобальна нестача морських контейнерів позначилися на світовому ринку 

ефірних та рослинних олій, але у нас все під контролем! 

 

Ми зібрали актуальну інформацію, щоб Вам було простіше орієнтуватися в поточній 

ситуації і планувати закупівлі. 

Ми завжди напоготові та на зв'язку! 

 
 

  

 

    

 

Апельсин 

Врожай 2021-2022 рр. апельсинів в Бразилії – основного виробника апельсинової олії - 

впав майже на 30% в порівнянні з попередніми сезонами. Ціни на апельсинову олію 

значно зросли, особливо це стосується олії з високим вмістом альдегідів (більше 1,2%) і 

детерпенізованих олій. У нас на складі є натуральна ефірна олія апельсину найвищої 

якості - вміст альдегідів 1.4%, а також детерпенізована апельсинова олія (5-fold). 

 

Лайм 

Серед всіх цитрусових, лайм зазвичай схильний до найменшого коливання цін, проте, в 

останній рік фіксується найвища ціна олії за останні 50 років. Причина високої ціни - 

підвищення собівартості олії через зростання вартості промислових фруктів. На ринку 

лаймової олії практично відсутній спекулятивний фактор, велика частина олії 

виробляється за довгостроковими контрактами. Однак, останні десять років велика 

частина плодів лайму вживається в свіжому вигляді, і в той же час, спостерігається 

скорочення кількості виробників лаймової олії. Виробники борються за невелику 

кількість фруктів, що призводить до зростання цін на них. 

 



У 2021 році врожай в країнах-виробниках лайму залишається скромним. Поєднання всіх 

обставин призводить до висновку, що високі ціни на лайм, особливо дистильований, 

збережуться до наступного літа. Зараз обсягу олії не вистачає, щоб задовольнити весь 

попит. Якщо вам потрібна дистильована олія  лайму - зараз саме час укласти договір з 

нами. 

 

Лимон 

Врожай лимона в Аргентині в 2021 році був сприятливим, але нижче рівня 2020 року. 

Однак, 2020 рік був знаменним роком з точки зору врожаю. На даний момент ціни на 

лимон з Аргентини незначно виросли. На збільшення ціни може вплинути обмеження 

експорту свіжих фруктів. У той же час, попит на лимонну олію залишається на досить 

високому рівні, і практично не залишилося минулорічного врожаю. В цілому, зараз 

спостерігається хороше співвідношення ціни і якості на лимонну олію. 

 

Грейпфрут 

Виробництво грейпфрутової олії було надзвичайно низьким у 2020 році. Невелику 

кількість олії було вироблено в США, Техас. Навіть при мізерному виробництві низький 

попит зберіг ціни. В цілому очікується, що ціна на грейпфрутову олію залишиться на 

колишньому рівні. Однак, дефіцити минулих років призвели до великого поширення на 

ринку різних блендів олії грейпфруту. Ми пропонуємо тільки високу якість білого 

грейпфрута з вмістом основного інгредієнта - нуткатона на рівні 0,2%. 

 

Аніс 

Врожай анісової олії, яку в основному виробляють в провінції Гуансі в Китаї, демонструє 

дефіцит. Очікується, що високі ціни протримаються мінімум до листопада. Час збору 

врожаю - грудень. Попит в даний час перевищує пропозицію, тому, виробники 

рекомендують покривати потреби на наступні 6 місяців, так як поставка з Китаю може 

легко відкластися на 1-2 місяці. На нашому складі є достатній запас анісової олії для 

вас. 

 

Давана 

Цей неповторний компонент абрикосово-персикового ароматизатора вирощується на 

дуже невеликій площі на південному заході Індії. Цієї осені були надії на небувалий 

урожай, однак, нехарактерні проливні дощі завдали удару тендітним новим 

насадженням, що в результаті викликало дефіцит насіння для посадки. Виробники 

повідомляють, що виробництво в лютому / березні на 40% нижче середнього. Крім того, 

ще одна хвиля COVID-19 вдарила по Індії, що вплинуло на вартість робочої сили, 

транспортні витрати та затримку транспорту. 

 

Лаванда 

Низькі температури в березні-квітні затримали збір урожаю лаванди до середини липня. 

В цілому урожай лаванди був хороший. В даний час ціни на лаванду невисокі. 

Незважаючи на те, що попит був стабільним, низька ціна пов'язана з великою кількістю 

олії, що залишилася з минулого сезону і хороші обсяги виробництва. 

 

Троянда 

Річне виробництво трояндової олії в Болгарії - основному регіоні виробництва - зазвичай 

знаходиться в межах 3000 кг. Цього року очікується, що виробництво складе близько 

1200 кг. Почасти це пов'язано з тим, що попит на олію різко скоротився через пандемію і 

залишковий запас минулого року, як і раніше доступний на ринку. Багато виробників 

відмовилися від виробництва трояндової олії в 2021 році. Іншою серйозною проблемою 

був брак збирачів троянд і, як результат, підвищення цін на робочу силу, тому деякі поля 

залишилися неприбраними. Таким чином, падіння цін на олію не очікується у найближчі 

12 місяців. 

 



У нашому асортименті ви можете знайти натуральну якість абсолю троянди за 

привабливою ціною. 

 

Евкаліпт 

Через високу вартість обміну китайського юаня і високого морського фрахту виросла 

експортна ціна на олію евкаліпта. Крім того, місцеві фермери не хочуть дистильованої 

за поточною ринковою ціною, яка все одно є занадто низькою для цієї олії. Також, 

інтерес фермерів до вирощування евкаліпту знизився на користь тютюну, який є більш 

прибутковим для фермерів. 

 

На нашому складі в достатній кількості є натуральна евкаліптова олія з вмістом цинеолу 

70% і 80%. 

 

Гвоздика 

З початку 2021 року ціна на гвоздику значно зросла. Сильні опади дуже вплинули на 

урожай, очікується зниження обсягів виробництва, що може призвести до зростання цін. 

 

Пачулі 

Попит на олію пачулі різко виріс з 2020 року. Виробничі потужності збільшилися вдвічі, 

щоб задовольнити цей попит. В результаті, з лютого спостерігаються великі коливання 

цін на пачулі. На даний час у деяких регіонах Індонезії існує тенденція збору незрілих 

рослин. Це дає низькосортну ефірну олію. Для поліпшення якості потрібні подальші 

доопрацювання олії, які в кінцевому підсумку збільшують собівартість продукту. Зараз 

на ринку важко знайти сировину хорошої якості. Це створило величезний розрив між 

олією початкового рівня і вищої якості. 

У нашому асортименті ви знайдете найвищу якість олії пачулі світлого з вмістом 

пачулола мін. 30% 
   

    

Ціни на тоннажні рослинні олії: пальмову, соєву, рапсову, соняшникову, 

пальмоядрову, кокосову за останні кілька тижнів піднялися до найвищого рівня за 

останнє десятиліття. В основному це пов'язано з різким скороченням виробництва 

соняшникової та пальмової олій, яке нижче за середній рівень для даної пори року. У 

той же час різні країни, перш за все США, хочуть розширити виробництво біодизеля і 

це створює підвищений попит. Очікується, що з середини року виробництво 

пальмової олії знову значно зросте, знизивши загальне зростання цін. На даний 

момент строки все ще дуже розмиті. Зокрема, в четвертому кварталі ціни можуть 

знову впасти, коли на ринку північної півкулі з'явиться новий урожай соняшнику, але 

це залежить від погодних умов в основних регіонах вирощування. 

 

Ще одна цінова невизначеність - експортні мита, введені різними країнами-

виробниками як механізм для утримання цін на продукти харчування в своїх країнах. 

Одним з найважливіших факторів, який може вплинути на ціни більшості сировини - 

це міжнародні транспортні ланцюжки, які залишаються надзвичайно напруженими. 



Особливо це позначається на поставках з Китаю і Каліфорнії. Терміни виконання 

замовлень можуть збільшуватися. Витрати на логістику також продовжують рости. 

Соя 

В останні дні ціни на соєву олію досягли нових висот, завдяки величезному попиту з 

боку біодизельної промисловості США. У доступному для огляду майбутньому не 

слід очікувати спаду, оскільки політики вже прийняли відповідні рішення. Тенденція 

посилюється також зростаючими цінами на нафтопродукти. Але соєву олію також 

буде важко замінити в харчовому секторі США. 

 

Пальмова олія 

Стало значно дорожчим через постійний дефіцит і логістичні складнощі. З огляду на 

ситуацію, що склалася, ми рекомендуємо контрактуватися на обсяги. 

 

Рицин (касторова олія) 

За оцінками експертів загальна площа посівних площ рицини в Індії на 2020-2021 

роки оцінюється на 15% менше, ніж в попередньому році. Середня врожайність 

насіння рицини на 2020-2021 роки була додатково знижена до 2125 кг/га в порівнянні 

з попередньою оцінкою у 2157 кг/га. 

 

Соняшник 

Зростання цін на соняшникову олію призупинився. Всі в очікуванні високого нового 

врожаю і зниження цін. Але є ризик, що через постійно високі ціни на соєву олію, 

соняшникова олія знову стане цікавою сировиною для біодизельною промисловістю. 

Це означає, що прогнозоване зниження цін може бути не таким вираженим, як 

очікують багато учасників ринку. 

 

Рапс (ріпак) 

В останні кілька днів ціни на рапсову олію різко зросли через зростання цін на соєву 

олію. Переробка ріпаку в ЄС також значно сповільнилася. 

 

Кокос 

Поки немає однозначних прогнозів щодо цін. На даний момент посилюється дефіцит 

якості органік. Ми маємо достатній запас на складі, але при збільшенні потреби 

рекомендуємо заздалегідь контрактуватись. 

Аргана 

 

Аргана залишається дорогою, так як попит є високим, а прогнози врожайності на 

наступний урожай занадто невизначені. Ми рекомендуємо контрактуватися. 

 

Фісташка 

У Каліфорнії врожай виглядає стабільним, проте ціни різко зросли після новин про 

те, що іранський урожай може втратити 50% через морози. 

 

Кунжут 

Китай є основним постачальником сировини. На даний момент немає чіткого 

прогнозу по ціні через нерозуміння можливих обсягів виробництва і логістичних 

складнощів з Китаєм. 

 

Чорний кмин 

Олія чорного кмину в даний час переживає турбулентність: як за ціною, так і за 

якістю. Сирія, колись великий постачальник, не робитиме свій внесок у глобальні 

поставки, і зараз ретельно перевіряється наявність залишків для виробництва олії. 

 

 

 



Сафлор 

Спостерігається зростання ціни через зростання попиту. Сировина з Мексики 

практично розпродана, очікується поява сировини з інших регіонів зростання. Ми 

рекомендуємо заздалегідь контрактуватися на обсяги до кінця року. 

 

Солодкий мигдаль 

Попит на мигдаль всіх видів як і раніше є дуже високим. Звіт за травень демонструє 

зростання внутрішніх поставок на 22%. Незважаючи на проблеми з портами, 

міжнародні поставки збільшилися на 42% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. Урожай 2020 офіційно перевищив позначку в 3,1 мільярда фунтів. За 

суб'єктивною оцінкою, USDA урожай в 2021 г буде на рівні 3,2 мільярда фунтів. 

Ситуація спірна, оскільки на урожай з одного боку позитивно впливають зростання 

посівних площ і сприятливі погодні умови для фази цвітіння, які знижують вплив 

кліщів і хвороб, а з іншого боку, посуха на південній і західній сторонах можуть 

негативно позначитися на врожаї. В цілому ціни на мигдаль стабільні. 

 

Волоський горіх 

За попередніми даними, врожай буде менше. Це пов'язано з ранньою спекотною 

погодою і несподіваним морозом. Міністерство сільського господарства США ще не 

опублікувало первісну оцінку волоських горіхів. 
   

    

Бджолиний 

Вже почався збір нового врожаю в Азії, але зараз він трохи менше в порівнянні з 

минулим роком. Заготівля зазвичай триває з березня по жовтень, і ми з нетерпінням 

очікуємо подальшого розвитку в наступні місяці. В даний час погані погодні умови 

призвели до меншого врожаю, ніж зазвичай. Однак фактором зростання цін є 

вартість фрахту з Азії, яка значно зросла і має великий вплив на ціну. З огляду на 

поганий урожай і високі транспортні витрати, ми прогнозуємо зростання цін в 

майбутньому. На даний час нам вдається підтримувати попередні ціни, але ми 

рекомендуємо заздалегідь контрактуватися на обсяги. 

 

Карнаубський Т1 

Збір врожаю завершився, а світовий попит на цей сорт як і раніше є дуже високим. 

Триваюче зростання цін на сировину і значне збільшення вартості доставки з 

Бразилії до Європи призвело до підвищення ціни на даний вид воску. 

 

Канделільський 

Оскільки світове споживання і попит знизилися, зростання цін найближчим часом не 

прогнозується. Ми маємо достатні обсяги за стабільними цінами. 
   



    

Пандемія COVID-19 призвела до збоїв у виробничих галузях через брак ресурсів у 

різних частинах світу. Провідні гравці намагаються змінити свої стратегії, щоб 

впоратися з цим завданням. Пандемія серйозно вплинула на дослідження і 

розробки, оскільки компанії поки утримуються від інвестування в будь-які інноваційні 

продукти. Обробні галузі також були підірвані через скорочення наявних людських 

ресурсів. Компанії впроваджують різні методи збільшення обсягів виробництва і 

намагаються розробити інноваційні рішення за доступною ціною, які можуть 

задовольнити потреби клієнтів при набагато нижчих витратах і підтримати загальний 

прорив, необхідний для стійкості. 

 

Прогнозується, що світовий ринок ароматичних хімікатів до 2027 року досягне 8,41 

мільярда доларів США. Ринок швидко росте, так як попит значно зростає на 

світовому ринку. Хімічні сполуки, такі як складні ефіри і терпени, мають найбільшу 

кількість застосувань і, отже, мають найвищий попит з боку кінцевих користувачів. 

Зростаючий попит на натуральні аромати є одним з факторів зростання ринку. Крім 

того, зростаюча обізнаність споживачів про дотримання гігієни значно вплинула на 

попит на засоби для чищення та туалетні приналежності, в яких в якості одного з 

ключових інгредієнтів використовуються ароматичні хімічні речовини. Виробники 

парфумерії експериментують з новими синтетичними ароматами, щоб копіювати 

натуральні, використовуючи аспекти біохімічних наук. 

 

Відносно цін на ароматичні хімікати: протягом усього року спостерігається зростання. 

Це пов'язано не тільки з ростом цін на перевезення, але і з іншими проблемами, 

такими як закупівля упаковки, збільшення витрат на сировину, а також погодні 

фактори, наприклад, невеликий циклон в Індії, який пройшов недавно і вплинув на 

врожай сировини. У 1 кварталі 2021 року відбулася низка форс-мажорних обставин, 

а також значні стрибки цін і обмежені поставки на кілька ключових видів сировини, 

таких як фенол, оцтова кислота, оцтовий ангідрид і т.д. Багато продуктів є 

сировиною для виробництва ароматичних хімікатів, наприклад, кумарину, OTBCHA. 

 

Лимонен, D-натуральний (5989-27-5, 68647-72-3, 8028-48-6) 

Згідно з прогнозом Fundecitrus (фонд захисту цитрусових), опублікованому в кінці 

травня, очікується, що врожай 2021/2022 в Бразилії складе 294,170 мільйон коробок, 

що трохи вище, ніж в попередньому сезоні, але все ще історично нижче. Доступність 

обмежена, продукти з високою якістю стають все більш рідкісними. Ціни 

продовжують зростати. 

 

Цис-3-Гексенол (928-96-1) та його похідні 

Доступність обмежена, тому багато користувачів звертаються до натурального цис-

3-гексенолу і його похідних через відсутність альтернативних варіантів. Як наслідок, 

поставки натуральних продуктів в ЄС також знаходяться під тиском, що призводить 

до зростання цін і тривалих термінів виконання замовлень виробниками. 



Мальтол натуральний (118-71-8) 

Попит на натуральний мальтол в ЄС значно зріс в цьому році, і, оскільки кількість 

заводів, що виробляють мальтол, обмежена, це призвело до тимчасової нестачі 

сировини в місці походження. Поставки відновляться найближчим часом, при цьому 

ціни трохи зростуть. 

 

Мальтол (118-71-8) та Етилмальтол (4940-11-8) 

Ціни зростали протягом кількох місяців через те, що одна з основних фабрик 

тимчасово припинила виробництво. Поставками сировини займаються тільки 2 інших 

виробника. Очікується, що завод, який закрився скоро відновить виробництво. Це 

повинно поліпшити ситуацію з поставками в другій половині цього року, а також 

призведе до невеликого зниження ціни. 

 

Сульфурол (Sulfurol) (137-00-8) 

Всі сорти сульфуролу залишаються в дефіциті. Витрати на промислові сорти 

збільшилися приблизно на 15%, що негативно вплинуло на поставки і ціни. Кількість 

товару на ринку обмежена, ціни зросли. Очікується, що проблеми з цим матеріалом 

посиляться, оскільки деякі ключові виробники закривають виробництво на 

стандартне технічне обслуговування. 

 

Ванілін (121-33-5)/Етилванілін (121-32-4) 

Ринок як і раніше перебуває в хаосі, оскільки одна з компаній була змушена закрити 

провадження після судового процесу про порушення прав інтелектуальної власності 

на початку цього року. Оскільки інший великий виробник припинив провадження на 

кілька тижнів через річне технічне обслуговування, це призвело до того, що тільки 

одній фабриці довелося заповнювати нестачу. Більшою мірою це позначилося на 

поставках ваніліну. Продукт обмежений, ціни знаходяться на рекордно високому 

рівні і, як очікується, будуть рости і далі, в цьому році поліпшення не очікується. 

У випадку з етилваніліном - найбільший виробник цього матеріалу значно збільшив 

обсяг замовлень, що перевищило його максимальну продуктивність, і в даний час 

існує як мінімум шестимісячне відставання за новими замовленнями. Очікується 

зростання цін і дефіцит. 

 

Масляна кислота (Butyric Acid) (107-92-6) 

У зв'язку з дефіцитом, що спостерігався на початку року, сталося суттєве зростання 

ціни більш, ніж на 50%. Це пов'язане з тим, що у найбільшого виробника LG 

з'явилися проблеми з сировиною. Ціни як і раніше високі, в найближчі місяці 

зниження не очікується. 

 

Каріофілен натуральний (87-44-5) 

Урожай гвоздики виявився гіршим, ніж очікувалося, через тривалий сезон дощів в 

Індонезії. На ринку спостерігалася значна економічна невизначеність через COVID-

19, яка змусила багатьох великих споживачів каріофілену знизити свої потреби в 

цьому матеріалі. Це означає, що, незважаючи на те, що врожай не був таким 

щедрим, як спочатку передбачалося, ціна на каріофілен відносно стабільна, оскільки 

деякі великі виробники щосили намагаються продати весь свій матеріал. 

 

Похідні скипидару 

Продукти переробки: Борнеол, Камфора, Камфен, Дігідромірценол, Ізоборнілацетат, 

Iso E Super, терпінілацетат, терпінолен. 

Новий сезон збору був запланований на кінець травня в Китаї і перенесений на 

початок червня через шторми. Затримки з перевезенням вантажів і низький рівень 

запасів, можливо, можуть привести до деякого дефіциту цих продуктів на ринку і 

зростання цін. 
   



    

Ментол кристалічний натуральний 

Ціна на ментол не зазнала значних коливань протягом першої половини 2021 року, 

однак, у зв'язку з непростою ситуацією в Індії через COVID-19, а також через 

проблеми зі збором врожаю м'яти, виробники прогнозують зростання цін на ментол 

натуральний кристалічний у другій половині 2021 р. (від  5 до 15%). 

 

Полівінілпірролідон 

На початку 2021 р. різко (на 80-90%) злетіли ціни на полівінлпірролідон (Повідон). 

Постачальники аргументували це зростання цін підвищенням вартості вихідної 

сировини. До середини 2021 року ціни трохи знизилися, приблизно на 10-15%, однак 

виробники і фахівці говорять, що до колишніх цін дана продукція не повернеться 

найближчими роками. 

 

Камфора 

Після різкого зростання цін на камфору в кінці 2020 р. з початку 2021 р. ціна на неї 

поступово знижується. До середини 2021 року вартість знизилася на 10-15% 

відносно високу вартість в 2021 р. Ризики підвищення цін на камфору пов'язані 

найближчим часом з новою хвилею коронавірусу в Китаї, а також з підвищенням цін 

на фрахт. 

 

Гліцерин 

Коливання в ціні були досить серйозні протягом першої половини 2021 р. Це 

здебільшого пов'язане зі зміною цін на фрахт, тому що продукт вкрай недорогий і 

велика частина собівартості продукту залежить від вартості доставки. Фахівці 

прогнозують підвищення цін у другій половині 2021 р., так як існує тенденція до 

додаткового зростання цін на фрахт. 

Детальну інформацію про вартість, фасування та інші дані про перераховані 

інгредієнти ви можете запитати у свого персонального менеджера. 
   

 


