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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

На този етап изглежда няма сила, която да 

раздвижи цените на основните зърнени 

култури нагоре поне в идния месец. Това не 

успяха да направят влажното време в някои 

основни производствени райони и 

ситуацията в Украйна едновременно. Дори 

сваленият самолет на Малайзийските 

авиолинии и очакваните като следствие от 

това евентуални по-строги санкции срещу 

Русия не могат да разклатят убеждението 

на пазарните участници, че през 

стопанската 2014/15 г. производството на 

основните зърнени и маслодайни култури е 

повече от достатъчно, за да задоволи 

търсенето.  

В Черноморския регион доминацията на 

румънската пшеница отслабва с излизането 

на украинска и руска пшеница на 

конкурентни цени.  На последния си търг 

египетската GASC закупи 235 000 тона 

пшеница на средна цена от USD 245/тон 

FOB. Два от четирите лота бяха спечелени 

от руска пшеница, един - от украинска и 

един - от румънска. С ревизираните нагоре 

прогнози за реколтата в Русия, в 

Черноморския регион се очертава засилено 

предлагане на пшеница на конкурентни 

цени. В края на юли цената на руското 

зърно падна до USD 223/тон FOB. 

Единствената заплаха за пазарите остава 

възможността от допълнително 

усложняване на ситуацията в Украйна и 

евентуалното налагането на търговски 

санкции на Русия. Последното обаче 

изглежда твърде невероятно. 

При маслодайните култури също се 

очертава много добра реколта в световен 

мащаб през настоящата стопанска година. 

Причина за това са увеличените площи и  
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 23.юли 23.юни промяна 

кеш  505 599 -15,7% 
Септември 530,8 589 -9,9% 
Декември 554,5 612,2 -9,4% 

CBOT 
царевица 

23.юли 23.юни промяна 

кеш  369,5 453,5 -18,5% 
Септември 362,5 439 -17,4% 
Декември 370,8 442,5 -16,2% 
СВОТ соя 23.юли 23.юни промяна 

кеш  1256,5 1430 -12,1% 
Август 1201 1365,5 -12,0% 
Септември 1101,8 1267,5 -13,1% 

Източник: CME 
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благоприятните климатични условия в 

основните производствени региони на 

света. Особена тежест се пада на соята, при 

която се очаква с 4 млн. тона по-голяма от 

миналогодишната реколта до нива от 302,2-

304,8 млн. тона според различни 

източници. Очакванията за рекордна 

реколта водят до очаквания и за рекордно 

ниски цени на основните маслодайни 

култури.   

ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ и Америка:  

САЩ най-вероятно няма да бъдат 

износител №1 на пшеница в света през тази 

година заради понижените очаквания за 

реколтата и конкурентните цени на зърното 

от Европа и Черноморския регион. 

Тазгодишната реколта се очаква да 

достигне 74,6 млн. тона или с 9,1% по-

малко спрямо миналата година. 

Пониженото производство идва въпреки 

по-големите площи, засети с пшеница през 

настоящата година и заради сухото време в 

Южните равнини, където се отглежда най-

вече твърда червена зимна пшеница.  

Към 20 юли са ожънати 75% от зимната 

пшеница, което съответства на 

показателите от последните пет години. 

Към средата на юли 76% от царевицата е 

класифицирана в „добро” и „отлично” 

състояние спрямо 66% по същото време на 

миналата година. При соята делът на 

посевите в добро и отлично състояние е 

72% (при 65% през 2013 г.), а при 

пролетната пшеница – 70% (без изменение 

спрямо миналата година). 

С 20% по-слаба от миналогодишната 

реколта очаква Канада – до 71,1 млн. тона 

от 90 млн. тона през 2013 година. 

Производството на пшеница се очаква да 

спадне до 22,7 млн. тона през настоящата 

година.   

В Аржентина са засети 70% от планираните 

площи с пшеница. Прибирането на соята е 

практически приключило, а жътвата при 

царевицата е на 65%. 

Европа:  

В Европа очакванията продължават да 

бъдат за по-висока реколта от пшеница 

спрямо миналогодишната с 1,1 млн. тона 

до 140,5 млн. тона. Повече жито се очаква 

във Франция, Германия, Дания, Швеция, 

Унгария и Румъния. Нарастват опасенията 

за качеството, обаче. Около 94 млн. тона от 

пшеницата ще бъдат с хлебопекарски 

качества по оценки на Strategy Grains.  

Във Франция жътвата е още в начало си с 

прибрани едва 5% от меката пшеница. При 

тази култура 70% от посевите са в добро и 

много добро състояние. Въпреки това 

нарастват опасенията за качеството на 

реколтата от пшеница като първите 

сериозни количества за износ на френска 

пшеница са за фураж. В ценово отношение 

тя подбива пазара на британската фуражна 

пшеница, която в момента се продава 

малко по-скъпо. 

Жътвата при ечемика е към края си с 

прибрани 83% като близо три-четвърти от 

посевите са в добро и много добро 

състояние. 

Към средата на юли в Обединеното 

кралство са прибрани 5% от ечемика и 

рапицата.  

На този етап определено няма опасения от 

дефицит на фуражна пшеница в Европа с 
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всички последствия от това върху цената на 

стоката. 

Добри показатели на хлебната пшеница 

има в Германия и донякъде в Чехия. В 

Унгария състоянието на пшеницата е 

подобно на това в Румъния и България. 

Русия: Русия може да се превърне в 

четвъртия най-голям износител на пшеница 

в света през настоящата година. Местното 

министерство на земеделието очаква да 

ожъне над 100 млн. тона зърно – резултат, 

който не е достиган от 2008 г. насам. Това 

по всяка вероятност означава по-ниски 

експортни цени на руската пшеница.  

От друга страна сушата в Сибир създава 

опасения сред част от анализаторите, че 

оптимистичната прогноза на 

администрацията няма да се сбъдне и 

реколтата ще достигне 94-96 млн. тона. И 

при това положение обаче резултатът ще 

бъде по-добър от миналогодишния, когато 

бяха прибрани 92,4 тона зърно. 

Добивите в Русия достигат 3,55 тона от 

хектар, с половин тон повече спрямо 

миналата година. До момента са прибрани 

малко над 20 млн. тона зърно.  

Основните опасения пред руските фермери 

са свързани с възможното затягане на 

санкциите срещу Москва. В краткосрочен 

план е възможно това да накара 

земеделците ускорено да продават зърно, 

което съответно да доведе до понижение 

на цената в региона. Ако бъдат наложени 

търговски санкции и те влязат ефективно в 

сила, то това може да ограничи търговията 

на Русия и да доведе до ръст на глобалните 

цени на зърното. 

 

Украйна: Прибирането на реколтата от 

есенници се бави значително спрямо 

миналата година, но все още върви напред 

спрямо средното ниво за последните пет 

години. Добивите при пшеницата са близки 

до обичайните за страната. 

Към 22 юли са ожънати 5,93 млн. ха или 

60% от планираното (като изключим Крим). 

Прибрани са 19,1 млн. тона зърнени и 

бобови храни при среден добив от 3,22 

тона от хектар. 

Събрани са 13,1 млн. тона пшеница при 

среден добив от 3,49 т/ха, 5,62 млн. тона 

ечемик при среден добив от 2,8 т/ха и 1,63 

млн. тона рапица (2,28 т/ха). 

От тестваните 1,63 млн. тона зърно, 63% от 

пшеницата са класифицирани 2-ри и 3-и 

клас. 

    

БЪЛГАРИЯ 

Жътвата на ечемика в страна приключи още 

в началото на юли. По-добри резултати от 

миналогодишните са отчетени в 

Североизточна България. Все още нямаме 

данни за южната част на страната. От 

Национална служба по зърното отчитат 

прибрани количества от новата реколта в 

размер на 340 хил. тона към юни, което 

показва значително изоставане от миналата 

година. Предварителните очаквания за 

реколта от ечемик в страната бяха за 

количества, доближаващи 800 хил. тона. 

Жътвата на пшеницата в област Добрич е 

приключила на 64% от площите към 24 юли 

при средни добиви от 4,8 т/ха по данни на 

областна дирекция „Земеделие”. 

Резултатите са с около 20% по-ниски от 

миналогодишните. Средните изкупни цени 
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на пшеницата към края на юли се движат на 

нива от 260 лв/тон от място. Сделки при 

ечемика се сключват на 240 лв/тон от 

място, но търсенето е слабо. Рапицата 

върви по 540-550 лв/тон от място. С 

излизането на пазара на руската и 

украинската реколта цените трудно ще се 

раздвижат нагоре. Премия може да се 

очаква само за висококачествено зърно.    
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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 175,3 186,1 713,9 701,6 155,2 150,2 162,8 152,1 703,2 699,1 186,1 188,6 
САЩ 19,5 16,1 58 52,9 4,6 4,4 32,1 25,2 33,9 32,6 16,1 15,6 
ЕС-27 10,6 10,7 143,3 146,3 3,8 5,5 30 28 117 122 10,7 12,4 
Русия 5 5,7 52,1 53 1,2 1,2 18,5 19,5 34 33,5 5,7 6,9 
Украйна 2,6 4 22,3 20 0,1 0,1 9,5 8,5 11,5 11,5 4 4,1 
Казахстан 3 2,1 14 14,5 0 0 8 7 6,8 7,3 2,1 2,3 
Канада 5,1 9,8 37,5 28,5 0,4 0,5 22 21 11,2 9,6 9,8 8 
Австралия 4,3 4,9 27 25,5 0,1 0,1 19,5 18,5 7 6,6 4,9 5,5 
Китай 54 58,2 121,7 124 7 3 1 1 123,5 122 58,2 62,2 
 
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 138,1 169,1 981,9 981,1 116,7 114,8 124,2 115,5 951 967,5 169,1 182,7 
САЩ 20,9 29,1 353,7 354 0,9 0,8 48,3 43,2 298,1 296,8 29,1 43,9 
ЕС-27 5,1 6,2 64,6 65,3 14 13 2 2 75,5 76,5 6,2 5,9 
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 15,5 76 74 0,8 0,8 20,5 19 55 56,5 15,5 13,8 
Аржентина 1,3 3,5 24 26 0 0 13,5 16 8,3 9 3,5 4,5 
Китай 67,6 77,2 217,7 220 4 3 0,1 0,1 212 222 77,2 78,1 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; данните за 2014/15 са към м. юни 
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