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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Все още е рано за прогнози каква ще бъде 

реколтата при есенниците и опасенията на 

този етап (включително и в България) са 

прибързани. 

Донякъде изненадващо, Министерство на 

земеделието на САЩ (USDA) понижи 

прогнозата си за преходните запаси от 

пшеница в света, което даде подкрепа на 

цената на културата. Това даде повод на 

някои анализатори да вярват, че дъното на 

пазара е достигнато. Според нас подобни 

заключения са прибързани. Юлските 

фючърси в Чикаго също леко се повишиха, 

но остават на нива, по-ниски от миналата 

година. В допълнение на това USDA обави 

последните си дългосрочни прогнози за 

цените на основните зърнени култури, 

които ще продължат да се понижават през 

следващите години. Основната причина, 

която се посочва, е засилената 

конкуренция, особено от страна на 

Украйна, Русия, Бразилия и Аржентина. 

Същевременно се отчита и значително 

забавяне в темпа на нарастване на 

населението на Земята, което ще отслаби 

натиска от гледна точка на търсенето.     

Пшеницата в Черноморския басейн от 2-3 

седмици се търгува на цени от около USD 

270/тон при условия FOB (отговаря 

приблизително на BGN 335 от място). Към 

края на февруари се очаква леко 

понижение. Важно в случая е намерението 

на Русия да увеличи износа си на зърно 

през април и май, тъй като вътрешните 

цени вече се понижиха достатъчно.  

Търговията в Украйна в момента зависи 

изцяло от курса на хривнята. Последната се  

 

 

 

Източник: FAO  

 

 

Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 14.фев 15.ян промяна 

кеш  632,0 599,0 5,5% 
март ‘14 598,5 567,8 5,4% 
май ‘14 596,2 574,8 3,7% 
CBOT 
царевица 

14.фев 15.ян промяна 

кеш  443,8 428,0 3,7% 
март ‘14 445,2 431,5 3,2% 
май ‘14 450,6 439,5 2,5% 
СВОТ соя 14.фев 15.ян промяна 
кеш  1329,4 1319,5 0,8% 
март ‘14 1337,4 1307,0 2,3% 
май ‘14 1325,0 1288,2 2,9% 
Източник: CME 
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е обезценила с 5,6% от края на януари 

досега. Хипотетично е възможно затрудня-

ване на производството и търговията, ако 

ситуацията в страната се изостри 

допълнително. При такова неблагоприятно 

развитие на нещата е твърде възможно 

цените да поемат отново нагоре. 

Средните цени при условия FOB за 

основните търгувани култури в средата на 

февруари са както следва: 

 
  * хлебна пшеница, 12,5% протеин 

  ** цени в пристанищата на Азовско море 

Източник: Apk-Inform 

ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ: Намалението на площите с царевица 

няма да е толкова съществено, колкото 

смятаха някои анализатори по-рано. 

Ориентиране към соята не изглежда 

особено атрактивно с очаквани цени от под 

USD 10/бушел (при над USD 13 в момента). 

Площите с царевица вероятно ще достигнат 

93,5 млн. акра или с 1,9 млн. акра по-малко 

от миналата година, но все пак ще бъдат на 

исторически високо ниво. Средната цена на 

производител се очаква да падне до USD 

3,65/бушел при 4,50 през пазарната 

2013/14 година. 

Сериозен спад се очаква при цената на 

соята – до USD 9,75/бушел от 12,15 през 

настоящия сезон. Площите се очаква да са 

между 78 и 81 млн. акра според различни 

източници. 

Европа: В средата на февруари фючърсите 

на основните европейски пазари се 

повишиха. Пшеницата в Лондон с доставка 

през март се повиши до GBP 152.5/тон, а 

тази от новата реколта с доставка през 

ноември достигна GBP 147/тон. В Париж 

пшеницата с доставка през март също се 

повиши и достигна EUR 198,5/тон, а 

царевицата – EUR 172,25/тон. Най-

съществено повишение в мартенските 

доставки има при рапицата - до EUR 

383/тон. 

Тези движения обаче са по-скоро временен 

пазарен ефект. Обединеното кралство все 

още има значителни количества от 

пшеница и ечемик от старата реколта, от 

които трябва да се освободи. 

Все още съществуват опасения за новата 

реколта в Обединеното кралство заради 

ширещите се наводнения. Въпреки това 

надежди за по-високи цени липсват пред 

перспективите за нова добра реколта в 

световен мащаб през 2014/15 година. 

Въпреки проблеми с прекомерната влага в 

Северна Италия, Западна Франция и 

Западна Испания, в Европа като цяло се 

очаква 2% по-голяма реколта от пшеница 

спрямо миналата година, по оценка на 

Strategie Grains.   

Русия: Към началото на месеца площите с 

пшеница, окачествени в добро и 

задоволително състояние, са 96%. В 

основните производствени райони на 

страната климатичните условия за 

зимуване на културите бяха сравнително 

благоприятни. В района на Волга снежната 

покривка беше достатъчна, за да предпази 

есенниците от измръзване, а в Южен и 

Северен Кавказ температурите бяха близо 

до средните за сезона. Известни проблеми 

  Пшеница* Царевица Слънчоглед 

Русия** $250-255 192-196 н.д. 
Украйна $272-275 $205 н.д. 
България $275 $218-222 $440 
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с измръзване са възможни в районите на 

Ростов и южните части на област Волгоград. 

Прогнозата е загубите в основните 

производствени райони на страната при 

есенниците да не надхвърли 5% от площите 

(към момента е 4,1%). 

Площите с пролетници се очаква да 

достигнат 53 млн. ха (ръст от 2,9%) през 

настоящата година. Общо реколтираните 

площи ще достигнат 78,6 млн. ха, с 900 хил. 

ха повече спрямо 2013 година. 

Очаква се страната да изнесе 22 млн. тона 

зърно през пазарната 2014/15 г. спрямо 

прогнозирани 20 млн. тона през настоящия 

сезон (10% ръст). 

Украйна: По предварителни оценки на 

Министерство на аграрната политика и 

храните производството на зърнени и 

бобови култури през 2014 г. ще достигне 

62,1 млн. тона или с 1,3% по-ниско от 

миналогодишната реколта. При 

пролетниците се очакват 30,9 млн. тона (1% 

спад на годишна база). Понижение се 

прогнозира при пшеницата, чието 

производство се оценява на 21,2 млн. тона 

(понижение от 4,7%). При ечемика 

прогнозите са за 8,3 млн. тона или 10% 

ръст, а шро царевицата – за 30,2 млн. тона 

или 2,2% понижение. Очаква се значително 

понижение при слънчогледа – до 9,3 млн. 

тона (спад от 15,4%) и повишение в 

производството на соя до 2,9 млн. тона 

(6,7% ръст). 

БЪЛГАРИЯ 

Валежите през февруари подобриха 

значително запасите от влага в почвата. До 

края на месеца обаче се очакват 

незначителни превалявания.     

Заради високите за сезона температури 

през февруари се очаква вегетационните 

процеси при есенниците да се възобновят, 

но без съществена промяна във 

фенологичното състояние на посевите.  

През следващите две седмици температури 

леко ще спаднат, но няма повод за 

притеснения от измръзване на посевите. 

Експортният потенциал на страната до края 

на стопанската година (30 юни) към м. 

февруари се изчислява както следва: 

Пшеница: 389 хил. тона  

Царевица: 441 хил. тона 

Слънчоглед: 562 хил. тона 

Рапица: 68 хил. тона 

Цените на хлебната пшеницата на 

вътрешния пазар са 340 лв/тон, а за 

царевицата и слънчогледа търсенето е 

слабо. 

Движението на цените на основните 

зърнени култури през последните седем 

години в България отразява движението на 

международните пазари. От долната 

графика могат да се направят две основни 

наблюдения: 

1) Ако не станем свидетели на 

природен катаклизъм от голям 

мащаб като сушата от 2012 г., 

българските производители ще 

трябва да се настроят за цени 

между тези от 2009/10 и 2011/12 

година.  

2) Културите, които подобряват 

ценовия си потенциал през 

последните години са рапицата и 

ечемика.  
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  Източник: НСИ 
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Пшеница Начални запаси Производство Внос Износ Потребление Крайни запаси 
 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 
Светът 199 175,8 656,3 711,9 144,6 152 137,4 159,4 679,4 704 175,8 183,7 
САЩ 20,2 19,5 61,7 58 3,3 4,6 27,4 32 38,3 35 19,5 15,2 
ЕС-27 13,6 10,1 133,9 142,9 5,3 4 22,6 27,5 120 119 10,1 10,7 
Русия 10,9 5 37,7 52,1 1,2 0,5 11,3 16,5 33,6 35 5 6 
Украйна 5,4 2,2 15,8 22,3 0,1 0,1 7,2 10 11,8 11,5 2,2 3,1 
Казахстан 6,2 2,9 9,8 13,9 0 0 6,3 6,5 6,8 7,3 2,9 3,1 
Канада 5,9 5,1 27,2 37,5 0,5 0,5 19 23 9,6 10,2 5,1 9,8 
Австралия 7,1 4,2 22,5 26,5 0,1 0,1 18,7 19,5 6,7 6,6 4,2 4,8 
Китай 56 54 121 122 3 8,5 1 1 125 125,5 54 58 
 
Царевица Начални запаси Производство Внос Износ Потребление Крайни запаси 
 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 
Светът 132,8 134 862,9 966,6 98,6 109,9 94,5 114,4 861,6 943,3 134 157,3 
САЩ 25,1 20,9 273,8 353,7 4,1 0,9 18,6 40,6 263,6 297,2 20,9 37,6 
ЕС-27 6,7 5,4 58,9 64,7 11,4 10,5 2,2 2,5 69,3 72,5 5,4 5,6 
Украйна 1,1 1,2 20,9 30,9 0,1 0,1 12,7 18,5 8,1 10,1 1,2 3,6 
Бразилия 9,2 14,1 81 70 0,9 0,8 25 20 52 55 14,1 9,9 
Аржентина 1 1,4 26,5 25 0 0 18,5 17 7,6 8 1,4 0,9 
Китай 59,3 65,6 205,6 217 2,7 5 0,1 0,1 202 216 65,6 71,5 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; прогнозите за 2013/14 са към м. февруари 
За контакти:         

Николай Вълканов, икономист       

Институт за пазарна икономика 

София,бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.3 

тел.: (2) 952 62 66 

e-mail: nikolay@ime.bg 

www.ime.bg 
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