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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Очакваното вече се превръща във факт. 

Световната реколта от пшеница и царевица 

през настоящата пазарна година ще бъде 

огромна по количество, макар и на много 

места да е с понижено качество (специално 

при пшеницата). Съответно ниските цени на 

зърното от основните износители се очаква 

да се запазят. Допълнителен фактор, който 

има потенциал да потисне търсенето, а 

заедно с това - и цената на основните 

фуражни култури, се явява руското ембарго 

върху вноса на селскостопански продукти 

от САЩ, ЕС, Норвегия, Канада и Австралия 

заради ограничената по този начин 

търговия с месо и млечни продукти.  

С напредване на жътвата в Русия и Украйна 

се активизира предлагането на пшеница в 

Черноморския регион. В руските 

черноморски пристанища цената на 

фуражната пшеница падна до USD 202/тон 

при условия на доставка FOB. Премията за 

хлебна пшеница с добри показатели (12,5% 

протеин) е висока – в рамките на USD 45-

50/тон.  

През втората седмица на август цената на 

хлебната пшеница за износ от Украйна се 

движи около USD 248/тон, а на фуражната 

падна под USD 200/тон при условия на 

доставка FOB. 

В идния месец не се очакват особени 

промени в цените на пшеницата в 

Черноморския регион. Пазарни играчи 

споделят, че не очакват поскъпване, по-

голямо от USD 20-30/тон в рамките на 

селскостопанската година.  

За България осреднената ни прогнозата е 

царевицата и слънчогледа от новата 

реколта да започнат да се търгуват на нива 

съответно от 200-220 лв./тон и 450-480 

лв./тон от място. 

 

 

 

 

Източник: FAO  
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 14.авг 14.юли промяна 

кеш  489 549 -10,9% 
септември 537,2 537,8 -0,1% 
декември 552,8 560,5 -1,4% 

CBOT 
царевица 

14.авг 14.юли промяна 

кеш  375 387,5 -3,2% 
септември 362 381,5 -5,1% 

декември 373,5 388,2 -3,8% 
СВОТ соя 14.авг 14.юли промяна 

кеш  1228,5 1269,5 -3,2% 
септември 1056 1086,2 -2,8% 
ноември 1052,2 1086,2 -3,1% 

Източник: CME 
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ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ и Америка: Министерство на 

земеделието на САЩ (USDA) очаква 

рекордна реколта от царевица в САЩ. 

Средните добиви от акър бяха ревизирани 

нагоре до 167,4 бушела (равни на 10,5 тона 

от хектар), при очаквани от пазара 170 и 

повече бушела. Посевите са в отлично 

състояние заради липсата на температурен 

стрес в основните производствени райони 

на страната.  

Реколтата от соя също е ревизирана нагоре 

при непроменено търсене, което ще доведе 

до увеличаване на крайните запаси в САЩ 

до осемгодишен връх. 

Пазарните участници запазват очаквания за 

дори по-високи средни добиви при 

царевицата, които да достигнат 172-174 

бушела. С ограничаването на износа на 

американско месо за Русия търсенето на 

фуражи може да се понижи допълнително 

и това ще окаже натиск на цените надолу. 

Реколтата от соя в Аржентина е прибрана 

напълно с общ добив от 54 млн. тона, което 

е с 9,5% повече от миналата година. При 

царевицата годината също се счита за 

успешна с прибрани 25 млн. тона. В 

момента всички погледи са обърнати към 

пшеницата, при която засетите площи са 

значително по-големи спрямо миналата 

година – 4,3 млн. ха спрямо 3,6 млн. ха 

миналия сезон. Климатичните условия по 

време на сеитбата бяха изключително 

благоприятни.  

Европа: ЕС очаква третата най-добра 

реколта от пшеница в историята си – 147,9 

млн. тона. Въпреки това перспективите 

пред експортния потенциал са понижени за 

настоящата пазарна година заради 

интензивните дъждове около жътвата, 

които понижиха масово качеството на 

зърното до фуражно. Според последните 

прогнози на USDA експортният потенциал 

на Общността е 25 млн. тона – резултат, по-

нисък с 3 млн. тона спрямо миналия месец.  

По-висока реколта се очаква във Франция – 

37,3 млн. тона, но подобен оптимизъм 

липсва по отношение на качеството. Едва 

около 1/3 от френската пшеница ще е с 

хлебопекарски качества, задоволяващи 

изискванията на северноафриканския 

пазар. Цената на хлебната пшеница във 

Франция с показатели 76 кг/хектолитър, 

число на падане 220 и 11% протеин, 

закарана на Руен, се понижи до EUR 

177/тон, а рапицата от новата реколта се 

смъкна до EUR 326/тон при условия на 

доставка FOB.   

Русия: Към 8 август са ожънати 17,1 млн. ха 

(или 36,6% от засетите площи) и са 

прибрани 56,1 млн. тона зърно при средни 

добиви от 3,3 т/ха. За сравнение, към тази 

дата на миналата година са били прибрани 

42,1 млн. тона зърно от 15,3 млн. ха при 

средни добиви от 2,75 т/ха. 

В Централния федерален район са ожънати 

58% от площите, в Южния федерален район 

– 77%, в Севернокавказкия – близо 80% и в 

Приволжкия – 26,7%. 

Прибрани са 41,6 млн. тона есенна и 

пролетна пшеница и 8,8 млн. тона ечемик. 

Делът на хлебната пшеница се оказа по-

нисък от предварителните очаквания. 

Основните количества са 4-и клас и 

фуражна пшеница. Изключение прави 

единствено районът на Волга.  

Пазарът на хлебна и фуражна пшеница се 

активизира и цените бързо паднаха 
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чувствително. Хлебната пшеница за 

вътрешния пазар се търгува на цени между 

6000 и 6800 рубли на тон при условия EXW, 

или около 245-277 лв./тон от място. 

Фуражната пшеница се движи в диапазона 

5100-6800 рубли на тон или 210-250 лв. на 

тон. 

Цената на фуражната пшеница за износ в 

дълбоките пристанища падна до USD 201-

203/тон FOB в началото на август. За 

момента почти няма разлика в цената 

между контрактите за вътрешния пазар и за 

износ. Цената се очаква да остане стабилна 

в идния месец. 

Експортният потенциал на страната се 

изчислява на 28 млн. тона пшеница – ръст 

от близо 9% спрямо миналата година. 

Украйна: Украйна ще прибере по-голяма 

реколта от зърно през настоящата година 

спрямо миналата въпреки загубата на Крим 

и част от реколтата в Източната част на 

страната, смята министърът на 

земеделската политика и храните Игор 

Швайка. Очакванията са за 1,1 млн. тона по-

голяма реколта от пшеница и 1,7 млн. тона 

повече ечемик. Заради сушата обаче 

перспективите пред царевицата не са 

толкова добри. За реколтата от слънчоглед 

все още няма опасност. 

Прибирането на есенниците е почти 

приключило. Събраното зърно се изчислява 

на 32,5 млн. тона, от които 22,5 млн. тона 

пшеница. Огромната част от 

обработваемите площи на страната са 

извън зоната на военни действия и големи 

загуби не се очакват. 

USDA също повиши прогнозата си за 

зърнената реколта в Украйна на 58,5 млн. 

тона. Повишени са очакванията и за 

експортния потенциал на страната – до 27,5 

млн. тона.      

БЪЛГАРИЯ 

До момента са прибрани 4,5 млн. тона 

пшеница от 89% от площите, по данни на 

МЗХ. Резултатът е с 4% по-нисък от 

миналата година. Жътвата се движи със 

закъснение в Северозапана България 

заради падналите проливни дъждове.  

Реколтата от ечемик се изчислява на 796 

000 тона – с 14% повече от миналата 

година.    

Състоянието на пролетниците е добро до 

отлично в почти всички райони на страната. 

Проблеми засега се наблюдават отново 

Северозападна България, където на места 

има пропаднали площи. 

Вече има търсене на царевица от новата 

реколта с доставка през октомври и на и 

слънчоглед от новата реколта с доставка 

през ноември на цени съответно от 200 

лв/тон и 400-450 лв/тон от място. Сделки за 

пшеница II-ра Б група се сключват на нива 

около 260 лв/тон от място.  
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Източник: www.wxmaps.org  

Пшеница Начални запаси Производство Внос Износ Потребление Крайни запаси 

 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
Светът 175,6 183,6 714 716,1 156,5 149,9 165,3 151,8 706,1 706,8 183,7 193 
САЩ 19,5 16,1 58 55,2 4,6 4,4 32 25,2 34 32,4 16,1 18,1 
ЕС-27 10,6 10,1 143,1 147,9 3,9 5,5 31,5 25 116 125,5 10,1 13 
Русия 5 5,5 52,1 59 1 0,7 18,5 22,5 34 34,5 5,5 8,2 
Украйна 2,6 3,8 22,3 22 0,1 0,1 9,7 9 11,5 12 3,8 4,9 
Казахстан 2,9 1,7 13,9 13,5 0 0 8,4 6 6,8 6,8 1,7 2,4 
Канада 5,1 9 37,5 28 0,4 0,5 22,8 21 11,2 9,8 9 6,7 
Австралия 4,7 5,4 27 26 0,2 0,2 19,5 19 7 6,8 5,4 5,7 
Китай 54 58,3 121,9 126 6,8 2 0,9 1 123,5 122 58,3 63,3 
 
Царевица Начални запаси Производство Внос Износ Потребление Крайни запаси 
 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
Светът 138,2 171,1 984,4 985,4 119,6 114,2 125,5 115,9 951,4 968,7 171,1 187,8 
САЩ 20,9 30 353,7 356,4 0,9 0,8 48,8 43,8 296,7 297,5 30 45,9 
ЕС-27 5,1 5,4 64 67,1 15,5 11 2,2 2 77 74,5 5,4 6,9 
Украйна 1,2 2,2 30,9 27 0,1 0,1 20 16 9,9 10,9 2,2 2,4 
Бразилия 14,2 17,5 78 74 0,8 0,8 20,5 20 55 56,5 17,5 15,8 
Аржентина 1,3 3,5 24 26 0 0 13,5 16 8,3 9 3,5 4,5 
Китай 67,6 77,5 218,5 222 4 3 0,1 0,1 212 222 77,5 80,4 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; данните за 2014/15 са към м. август 

За контакти:         

Николай Вълканов, икономист       

Институт за пазарна икономика 

София,бул. „Патриарх Евтимий“ 10, ет.2 

тел.: (2) 952 62 66          

e-mail: nikolay@ime.bg 

http://www.wxmaps.org/
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