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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Събитията в Украйна определено изиграха 

своята роля в движението на цените на 

зърнените пазари. Основните култури 

поскъпнаха от началото на кризата, като 

особено силно бе движението при 

царевицата. Цената й в Черноморския 

басейн се повиши с близо 17% за първите 

четири месеца на годината. Пшеницата 

също поскъпна, макар и само с 3%. 

Особено раздвижване се наблюдава на 

стоковите пазари. Сериозното поскъпване 

на царевицата на Чикагската борса не бе 

продиктувано толкова от фундаментални 

фактори, колкото от връщането на 

хеджфондовете на пазара. От 50 000 къси 

позиции при царевицата само допреди два-

три месеца месеца, към средата на април 

фондовете в момента държат над 250 000 

дълги позиции, което доведе до ръст на 

фючърсите с близо долар на бушел от 

началото на годината, или над 20% 

покачване. Огромното опасение е, че при 

благоприятни климатични условия, 

съответно оптимизъм за новата реколта, 

хеджфондовете могат да обърнат 

позициите си и да последва нов срив на 

цената.  

Засега ситуацията при есенниците се 

характеризира с неоптимални условия – от 

недостатъчно влажност страдат посевите в 

САЩ, ЕС, Украйна и Китай при пшеницата и 

в Бразилия при царевицата. 

За момента очакванията са реколтата от 

пшеница в световен мащаб да бъде от 

порядъка на 700 млн. тона – с 9 млн. тона 

по-малко от миналата година. 

Производството е достатъчно, за да 

задоволи потреблението и преходните 

запаси няма да претърпят изменение.  
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 15.апр. 14.март промяна 

кеш  717,5 711,5 0,8% 
Май 701,8 687,2 2,1% 
Юли 709,8 690,2 2,8% 

CBOT 
царевица 

15.апр. 14.март промяна 

кеш  504,8 477,5 5,7% 
Май 503,8 486 3,7% 
Юли 509,8 490,5 3,9% 
СВОТ соя 15.апр. 15.март промяна 

кеш  1502 1380 8,8% 
Май 1501,2 1388,5 8,1% 
Юли 1487,5 1371,8 8,4% 

Източник: CME 
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Въпреки че времето може да предложи 

изненади, цената на пшеницата от новата 

реколта ще бъде подтисната от царевицата, 

при която се очаква по-висока реколта 

спрямо миналата година и увеличаване на 

запасите. 

Засега няма основания да се очакват по-

високи цени на новата реколта при 

пшеница, царевица, слънчоглед. Основните 

фактори остават времето и ситуацията в 

Украйна.  

В средата на април пшеницата в 

Черноморския басейн се търгува на нива от 

USD 295-298/тон при условия FOB (в Русия и 

Украйна). В България се сключват сделки в 

диапазона USD 280-285/тон при условия 

FOB. Възможно е леко понижение на 

цените в началото на идния месец. 

Слънчогледа се търгува на нива от USD 

483/тон при условия FOB, но с оглед на 

очакваната силна реколта в Украйна 

прогнозата за движение на цените е в 

посока надолу.   

ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ: Нарастват опасенията за реколтата от 

хлебна пшеница в САЩ. Към проблема със 

засушаването се добавя и необичайно 

студеното пролетно време, което създава 

рискове от измръзване на част от посевите 

в Оклахома и Тексас. Особени опасения 

има от ново априлско застудяване, което 

вече може да окаже сериозно влияние на 

посевите в тези два щата. В някои райони 

на Канзас, Оклахома и Тексас са паднали 

едва 20% от средногодишните валежи. 

Заради лошото време съществуваха и 

опасенията, че фермерите няма да засеят 

планираните площи с царевица. Засега 

обаче те не се потвърждават. Според 

последния доклад на USDA са засети 3% от 

планираните площи с царевица към 14 

април при 2% миналата година и средно 6% 

за последните пет години. Това дава 

поводи за оптимизъм, че сеитбата ще 

надмине очакваните 91,69 млн. ха. 

Европа: Централна Европа продължава да 

страда от сухото време. Неблагоприятни са 

условията за пшеницата в Германия, Полша 

и Унгария. В средата на април фючърсите 

на хлебната пшеница в Париж и Лондон 

отново се покачиха леко като за основен 

фактор се счита ситуацията в Украйна. 

Германия очаква реколта от пшеница в 

размер на 24,6 млн. тона или с 1,8% по-

малко от миналата година. Полша очаква 

9,8 млн. тона пшеница, или с 2% повече от 

миналата година. 

В Западна Европа пшеницата се развива по-

бързо от нормалното за сезона и особено 

във Франция съществуват опасения, че 

растенията няма да имат ресурса да 

издържат на късни слани или суша. По 

данни на FranceAgriMer 75% от пшеницата в 

страната е достигнала фаза на 

едносантиметрово ухо, докато миналата 

година процентите са били едва девет. 

Състоянието на есенниците в Обединеното 

кралство е добро, благодарение на меката 

зима. Площите с пшеница са значително 

повече от миналата година и очакванията 

за реколтата също са по-добри. 

Русия: От началото на пазарната 2013/14 г. 

Русия е изнесла 19,8 млн. тона зърно, или с 

40% повече спрямо миналата година. 

Докато износът на ечемик бележи огромен 

спад от 53% на годишна база, експортът на 

царевица бележи близо 22% ръст – до 2,34 

млн. тона. 
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Пролетната сеитба в Русия е в начален етап 

– засети са 396 хил. ха, или 0,8% от 

планираните площи.  

Сделки за доставка на хлебна пшеница от 

Русия през април се сключват на цени от 

USD 296-298/тон. В Азовските пристанища 

цените се движат в диапазона USD 263-

270/тон и USD 275-280/тон при условия FOB 

съответно за пшеница с 12,5% и 13,5% 

протеиново съдържание. Не се очакват 

особени движения в цените през 

следващата седвица. Активизация на 

търговията се очаква в края на април. 

Украйна: От началото на пазарната 2013/14 

г. Украйна е изнесла 26,8 млн. тона зърно 

по данни на местното министерство на 

земеделието. От тези количества 7,66 млн. 

тона се падат на пшеницата, 16,72 млн. тона 

на царевицата и 2,15 млн. тона на ечемика.  

По оценки на украинската метеорологична 

служба състоянието на есенниците е добро 

като вегетационните процеси са подновени. 

Липсата на валежи обаче е осезателна. 

Засетите площи с пролетници са 1,9 млн. 

тона, което представлява 65% от 

планираното. Торенето при есенниците е 

извършено на 94%. 

Тазгодишната реколта се изчислява на 57,3 

млн. тона (19,2 млн. тона пшеница, 6,6 млн. 

тона ечемик и близо 29 млн. тона 

царевица) – количество по-ниско от 

миналата година, когато бяха прибрани 63 

млн. тона зърно. Основната причина за 

понижените прогнози са изключването на 

Крим от оценките за реколтата, както и 

неизпълнението на 100% на 

агротехническите мероприятия заради 

дефицит на нужни суровини. Възможно е 

очакванията да бъдат допълнително 

понижени при топло време и липса на 

валежи. Въпреки това се очакват рекордни 

добиви при маслените култури, добивите от 

които трябва да достигнат 15 млн. тона. От 

тях 9,7 млн. тона се падат на слънчогледа, 

3,1 млн. тона соя и 2 млн. тона рапица. 

Премахването на експортните мита за ЕС се 

очаква да повлия благоприятно по-скоро на 

преработвателната промишленост и много 

слабо на износа на зърно. Митото при 

царевицата към момента е EUR 90/тон, но 

това ще окаже слабо влияние на износа. 

Отпадането на митата ще ползва по-скоро 

животновъдната продукция. За Украйна от 

особена важност остава китайския пазар. 

По експертни оценки производствените 

разходи в селското стопанство са се 

увеличили с 30% отначалото на годината, 

основно заради валутнокурсовите разлики 

между гривнята и долара. 

Анексирането на Крим от Русия не се 

очаква да повлияе на производството на 

маслени култури в Украйна, тъй като едва 

1% от производството идва от този район. 

Сделки за украинска пшеница се сключват 

на цени от USD 275-280/тон в Азовските 

пристанища и USD 295/тон в черноморските 

при условия FOB. До края на април не се 

очаква понижение в цените. 

БЪЛГАРИЯ 

Състоянието на есенниците е добро до 

много добро. Засега няма основания за 

опасения за реколтата въпреки априлското 

застудяване. Предварителните очаквания 

са за добиви близки до миналогодишните и 

производство около 4,7 млн. тона. 

Традиционно част от площите с рапица 

пропаднаха, което се дължи основно на 

недобри агротехнически мероприятия. 

Размерът на пропадналите площи още се 



 
 

Информацията в този документ се основава на източници, които считаме достатъчно 
надеждни, но за чиято точност и изчерпателност не гарантираме. Изказаните мнения и 
направените прогнози не са препоръка за инвестиция и могат да бъдат обект на 
последващи изменения. 
 

Месечен преглед на зърнените пазари Април, 2014 

изчислява. Голяма част от тях вече се 

презасяват с царевица. 

Пролетната сеитба започна на много места 

в страната, основно в Южна, но и в части от 

Северна България.  

Наличните запаси от пшеница в страната са 

на четиригодишен минимум. Само за 

февруари и март са изнесени 217 хил. тона 

пшеншица като запасите към 31 март се 

изчисляват на 665,6 хил. тона. За 

обезпечаване на вътрешното потребление 

са необходими 312 хил. тона, което оставя 

експортен потенциал от 353 хил. тона до 

новата реколта. 

Експортния потенциал при царевицата се 

оценява на 389 хил. тона, а при 

слънчогледа на 325 хил. тона. 

През следващите десет дни не се очакват 

сериозни понижения на температурата в 

основните производствени райони на 

страната. Превалявания се очакват между 

17-19 и 24-25 април в порядъка между 5-10 

мм.   
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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 198,9 176,6 656,5 712,5 144 153,3 137,4 160,9 678,8 702,4 176,6 186,7 
САЩ 20,2 19,5 61,7 58 3,3 4,5 27,4 32 38,3 34,1 19,5 15,9 
ЕС 13,6 10,6 133,9 142,9 5,3 3,8 22,6 29 119,5 117 10,6 11,3 
Русия 10,9 5 37,7 52,1 1,2 1,2 11,3 17,5 33,6 34,5 5 6,2 
Украйна 5,4 2,6 15,8 22,3 0,1 0,1 7,2 9,5 11,4 11,5 2,6 4 
Казахстан 6,2 2,9 9,8 13,9 0,1 0 6,3 7,5 6,8 7,3 2,9 2,1 
Канада 5,9 5,1 27,2 37,5 0,5 0,5 19 22,5 9,6 10,4 5,1 10,1 
Австралия 7,1 4,2 22,5 27 0,1 0,1 18,7 19 6,7 7 4,2 5,4 
Китай 56 54 121 121,7 3 7 1 1 125 123,5 54 58,2 
 
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 132,8 134,4 867 973,9 98,9 113,4 94,8 119,4 865,4 950,3 134,4 158 
САЩ 25,1 20,9 273,8 353,7 4,1 0,9 18,6 44,5 263,6 297,2 20,9 33,8 
ЕС 6,7 5,1 58,9 64,9 11,4 12 2,2 2 69,6 74,5 5,1 5,5 
Украйна 1,1 1,2 20,9 30,9 0,1 0,1 12,7 19 8,1 10,1 1,2 3,1 
Бразилия 9,2 14,2 81,5 72 0,9 0,8 25 20 52,5 55 14,2 12 
Аржентина 1 1,4 27 24 0 0 18,7 16 7,9 8,3 1,4 1,1 
Китай 59,3 65,6 205,6 217,7 2,7 5 0 0,1 202 216 65,6 72,2 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; данните за 2013/14 са към м. април 2014 г. 
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