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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Цените на пшеницата с добри 

хлебопекарски показатели с доставка  през 

януари се търгува с USD 10-15/тон повече 

спрямо тази с доставка декември в 

основните пристанища на Черно море. 

Някои от експортните компании изпитват 

трудности в набавянето на достатъчни 

количества хлебна пшеница, тъй като 

производителите в Украйна продължават 

да задържат количества в очакване на по-

високи цени. Подобна е ситуацията и в 

Русия – изнесените количества пшеница и 

лимец през първите десет месеца на 2013 г. 

са 10,52 млн. или с 26,4% по-малко спрямо 

съответния период на предходната година. 

Същевременно вносът на пшеница е 

нараснал близо четири пъти до 650 хил. 

тона.  

През декември хлебната пшеница със 

съдържание на протеин 11,5% и 12,5% се 

търгува на нива около USD 290 при условия 

FOB в Черноморския регион, като няма 

съществени разлики между цените в 

големите страни-износителки и България.  

Ечемик почти не се търси. Обявените цени 

при условия FOB в дълбоките пристанища 

на Русия на Черно море са USD 240-245, 

подобни са цените и в Украйна. Не се 

очаква раздвижване поне до средата на 

януари. 

Експортните компании предлагат цена на 

тон царевица при условия FOB в диапазона 

между USD 202-215/тон през декември в 

Русия и Украйна, докато в България цената 

се движи в диапазона USD 220-225/тон. 

Преобладава мнението, че това е таванът 

на цената засега и през януари е възможна 

корекция надолу. В тази посока говорят и 

натрупаните значителни запаси от култура- 

 

Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT 
пшеница 
(фючърси) 

19.12 19.11 промяна 

Март ‘14 617,2 659,2 -6,4% 

Юли ‘14 627,0 659,5 -4,9% 

Септ ‘14 636,2 667,2 -4,6% 

CBOT 
царевица 

19.12 19.11 промяна 

Март ‘14 429,0 426,2 0,7% 

Юли ‘14 443,5 441,8 0,4% 

Септ ‘14 450,8 447,8 0,7% 

СВОТ соя 19.12 19.11 промяна 

Март ‘14 1312,0 1264,2 3,8% 

Юли ‘14 1284,8 1249,2 2,8% 

Септ ‘14 1200,0 1185,0 1,3% 

Източник: CME 

 

 

 

Източник: FAO  
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та в пристанищата на основния играч на 

този пазар в Черно море – Украйна.  

Слънчогледът продължи да бъде 

атрактивен, макар търсенето и при него 

вече да спада. Обявените цени при условия 

FOB в средата на декември за България са 

от USD 470/тон. 

ПРОГНОЗА ЗА 2014 

В края на 2013 г. сред анализаторите все 

пак надделява мнението, че освен ако не 

станем свидетели на сериозни от стопанска 

гледна точка природни катаклизми (като 

например сушата от 2012 г.), реколтата при 

основните култури от зърнения и маслен 

комплекс през 2014 г. ще бъде дори още 

по-добра и от настоящата година. 

Съответно и нагласите за цените при 

основните селскостопански стоки е да се 

движат на нива около и под тези от 2013 

година.  

ПШЕНИЦА:  

За първи път от 2006/7 г насам станахме 

свидетели на изпреварващо търсенето 

производство на пшеница (виж графиката). 

 

Източник: FAO 

Това е сериозен сигнал за овладяване на 

дисбаланса между търсене и предлагане и 

за възстановяване на световните запаси.  

Въпреки проблемите с есенната кампания в 

Русия International Grain Council очаква 

компенсиращо увеличаване на площите с 

пшеница в ЕС и САЩ. В крайна сметка 

площите, засети с културата, се очаква да 

достигнат 222,9 млн. ха през 2014 г. – с 3,1 

млн. ха повече отколкото през настоящата 

година. Това е едно от най-високите нива и 

близко до това от 2008/9 г., макар и под 

равнището от 1997 година. 

Импулс за увеличение на площите с 

пшеница е достигнатата по-висока 

рентабилност спрямо алтернативни култури 

през изминаващата година, а оптимизъм 

навяват и относително добрите агро-

метеорологични условия. Подобна е 

ситуацията в САЩ, където се очаква ръст на 

площите, засети с пшеница, от 1,5 млн. ха 

до 19,8 млн. ха. С 200 хил. ха повече се 

очаква да бъдат засети и в Китай – най-

големият потребител на зърно в света. 

Това разбира се не означава, че 

потенциалът за ръст на цената на 

пшеницата е изчерпан, но нейната 

динамика в голяма степен ще зависи и от 

прогнозите за световния добив на 

царевица.  

ЦАРЕВИЦА: 

Рано е да се говори на този етап за 

царевица. Въпреки това световните 

анализатори се надпреварваха да 

прогнозират колко ниско може да слезе 

цената на зърното, а имаше и такива, които 

прогнозираха ръст от около 10%.  
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Да започнем отзад напред. За да има ръст 

при цената на царевицата, трябва да е 

налице поне един от следните фактори: 

 Намалено производство 

 Повишено търсене 

При рекордно високите цени на царевицата 

от 2006 г. насам и въпреки тазгодишния 

спад, все още са налице достатъчно 

стимули (или да го кажем така – липса на 

достатъчно добри алтернативи) за 

значителна замяна на площите с други 

култури. Що се отнася до другия фактор – 

климатичния, твърде е рано дори да се 

споменава. Остава нагласата, че освен ако 

не станем свидетели на сериозна суша от 

мащаба на тази през 2012 г., няма сериозни 

основания да се очаква ръст на цената. 

Ситуацията заслужава допълнително 

наблюдение и заради заявените намерения 

в САЩ и ЕС за ограничаване 

производството на биогориво.   

Единствено SocGen предупреждават, че 

има потенциал за ръст на цената до USD 

5/бушел. Напрежение по отношение на 

търсенето може да дойде от 

животновъдния сектор, който получи глътка 

въздух през 2013 година. 

МАСЛОДАЕН КОМПЛЕКС 

Производството на рапица в Европа все 

още изостава от търсенето и тук се крие 

известен потенциал за растеж на цената. 

През идната година се очаква с 0,4 млн. 

тона повече рапица в ЕС-28 до 21,3 млн. 

тона, прогнозират от Strategie  Grains. За 

България се очаква 30% ръст на площите с 

рапица и реколта по първоначални 

прогнози от 460 хил. тона.  

Strategie Grains очаква понижено 

производство на слънчоглед през идната 

година в ЕС-28 – 8,2 млн. тона спрямо 8,7 

млн. тона. От тях 19% се падат на България. 

Възможно е цената на слънчогледа да се 

покачи леко в началото на 2014 г., движена 

от засиленото търсене, но след това ще се 

успокои и вероятно ще се понижи в 

последните месеци на пазарната 2013/14 г. 

заради очакваните добри данни за 

масления комплекс в света.  

ПАЗАР НА ЗЕМЯТА 

Общото усещане е, че успокояването на 

цените на храните в световен мащаб е на 

път да охлади пазара на земя. Това важи и 

за България, където известно отрезвяване 

започна още през настоящата година. 

Някои малки и средни инвеститори вече 

започнаха да се оттеглят от пазара. Не 

очакваме отпадането на мораториума за 

покупка на земеделска земя от граждани на 

страни членки на ЕС от 1 януари 2014 г. да 

даде особен тласък на пазара. Покупката на 

земя от чужденци е възможна и в момента 

от регистрирана в България фирма. 

Основни пречки пред поскъпването на 

земята остава силната разпокъсаност на 

собствеността, липсата на поливни условия 

и достъпът до вода и електричество.  

Като сериозен проблем се очертава и 

идеята държавата да навлезе на пазара на 

земя чрез създаването на специална 

агенция. Към момента сред нейните 

функции се спрягат контрол над купуването 

на земя от чужденци, покупкана на малки 

парцели и приоритетното им продаване на 

български производители. Ако изобщо има 

някакъв ефект, реализирането на подобна 

идея може да доведе единствено до 

допълнително капсулиране на пазара и 
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изкуствено задържане на ниски цени на 

земята. От това биха се облагодетелстват 

едрите собственици на земя, които биха 

искали да доокрупнят парцелите си, а 

навлизането на нови играчи в бизнеса ще 

се затрудни допълнително.  

 

 

Източник: http://wxmaps.org 

 

 

 

 

 

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 198,9 175,8 656,2 711,4 144,8 151,8 138 156,9 679,3 704,5 175,8 182,8 
САЩ 20,2 19,5 61,7 58 3,3 4,4 38,3 29,9 38,3 36,3 19,5 15,6 
ЕС-27 13,6 10,1 133,9 143,1 5,3 4,5 22,6 25 120 120,8 10,1 12 
Русия 10,9 5,2 37,7 51,5 1,4 0,5 11,3 16 33,6 35 5,2 6,2 
Украйна 5,4 2,2 15,8 22 0,1 0,1 7,2 10 11,8 11,5 2,2 2,8 
Казахстан 6,2 2,7 9,8 15,5 0 0 6,7 8 6,6 7,3 2,7 2,9 
Канада 5,9 5,1 27,2 37,5 0,5 0,5 19 23 9,6 10,2 5,1 9,9 
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 53,9 121 121 3 8,5 1 1 125 125,5 53,9 56,9 
 
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 132,5 134,9 862,9 964,3 98,2 107,9 91,8 112,2 860,4 936,7 134,9 162,5 
САЩ 25,1 20,9 273,8 355,3 4,1 0,8 18,6 36,8 263,6 294,7 20,9 45,5 
ЕС-27 6,7 5,4 58,9 65,3 11,4 9 2,2 3 69,3 70,5 5,4 5,8 
Украйна 1,1 1,2 20,9 30 0,1 0,1 12,7 18 8,1 10,1 1,2 3,2 
Бразилия 9,2 16 81 70 0,8 0,8 22 20 53 55 16 11,8 
Аржентина 1 0,9 26,5 26 0 0 19 18 7,6 11 0,9 0,9 
Китай 59,3 65,6 205,6 211 2,7 7 0,1 0,1 202 216 65,6 67,5 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; данните за 2013/14 са към м. декември 
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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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