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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Потвърждават се добрите перспективи 

пред световната реколта от зърно. Въпреки 

проблемите пред американската пшеница, 

очакванията са за по-високи добиви в ЕС и 

страните от бившия СССР, както и в Китай и 

Индия. Допълнителен натиск върху цените 

в посока надолу зададоха и очакванията за 

много добра реколта от царевица. 

Прогнозата на Департамента по земеделие 

на САЩ (USDA) е преходните запаси в края 

на пазарната 2014/15 г. да достигнат 15-

годишен връх – 182,65 млн. тона.  

По-сериозно раздвижване на пазарите 

може да наблюдаваме в началото на юли, 

когато USDA ще оповести резултатите от 

анкетата си сред фермерите, която трябва 

да изясни доколко земеделците в САЩ са 

засели планираните площи. 

Средните цени на основните зърнени 

култури в черноморския регион при 

условия FOB към средата на юни се 

движеха около USD 248-255/тон за 

пшеницата и USD 235-254/тон за 

царевицата, а сделки за български 

слънчоглед се сключваха на USD 490/тон. 

Прогнозите за търговията с пшеница в 

региона за следващите две седмици клонят 

по-скоро към леко понижение. 

В България цените на пшеницата се 

понижиха до BGN 290/тон от място средно 

за страната. Очакванията са цената да слезе 

допълнително в началото на реколтата, 

като в зависимост от местоположението и 

качеството на зърното да се търгува между 

BGN 260-300 от място. 
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 19.юни 19.май промяна 

кеш  603 676,5 -10,9% 
Юли 593,5 674,5 -12,0% 
Септември 602,5 683,8 -11,9% 

CBOT 
царевица 

19.юни 19.май промяна 

кеш  461 481,8 -4,3% 
Юли 450,5 477,2 -5,6% 
Септември 444,2 475,5 -6,6% 
СВОТ соя 19.юни 19.май промяна 

кеш  1427 1494,5 -4,5% 
Юли 1420,8 1485,2 -4,3% 
Септември 1369 1419,8 -3,6% 

Източник: CME 
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ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ и Америка: Прогнозата за реколтата 

от пшеница в САЩ е понижена с 21 млн. 

бушела, или с 10% спрямо миналата 

година. Основната причина е заради 

понижените перспективи пред червената 

твърда пшеница в южните и централни 

райони на страната. Обилните дъждове 

предизвикват опасения за посевите. В 

Илинойс – основен производител на мека, 

червена пшеница, 59% от посевите са 

оценени в състояние „добро” и „отлично”. 

Делът на пшеницата в „добро” и „отлично” 

състояние в Канзас е 11%, а в Оклахома – 

5%.  

Времето засега благоприятства развитието 

на царевицата. Към средата на юни 76% от 

площите са в „добро” и „отлично” 

състояние, 20% - в „задоволително” и 4% - в 

лошо или много лошо състояние. Като цяло 

състоянието при царевицата е по-добро от 

средното за годините от 1986 г. насам. Ако 

дъждовете през юли са достатъчни, то без 

съмнение ще станем свидетели на 

рекордна продукция в САЩ. 

Влажното време обаче е в основата на 

влошаващото се състояние на соята. В 

Мисисипи, където делът на площите в 

„добро” и „отлично” състояние се понижи с 

9 пункта до 61%, ще се наложи значителни 

площи със соя да бъдат развалени и 

презасети.  

Производството на царевица в Бразилия 

може да достигне 77,8 млн. тона. Това 

показват изчисленията на държавната 

продоволствена компания CONAB. 

Основният дял се пада на нарастващата по 

популярност зимна царевица, която се 

ротира със соята и застъпва между януари и 

март,  а се прибира през юни-юли.  

Европа: Прогнозата на мониторинговата 

система на ЕС MARS за реколтата от мека 

пшеница във Франция е леко коригирана 

надолу – до 7,36 тона/ха. Подобни е 

положението и в Обединеното кралство, 

където очакванията за средните добиви 

при пшеницата са понижени до 8,05 

тона/ха. Виновник за това е влажното 

време, което повишава риска от болести и 

вредители по растенията. 

Въпреки това, като цяло прогнозата за 

реколтата в ЕС е повишена заради 

благоприятните условия в други основни 

производствени райони като Германия, 

например. Средните добиви за ЕС-28 са 

прогнозирани на нива от 5,3 тона от хектар, 

което се доближава до миналогодишните 

резултати, но при повече засети площи. 

Прогнозата на консултантската компания 

Strategie Grains е за реколта от 139,4 млн. 

тона пшеница при 135,2 млн. тона през 

пазарната 2013/2014 г. 

Завишени са очакванията и за реколтата от 

рапица, като на ниво ЕС се прогнозира 

реколта от 22-23 млн. тона. 

С близо 0,7 млн. тона повече от миналата 

година се очаква да бъде и произведената 

царевица в Общността.   

Жътвата при ечемика вече започна в най-

южните райони на контитента. Прогнозата е 

за по-слаба от миналогодишната реколта от 

55,5 млн. тона (при 59,7 млн. тона година 

по-рано) най-вече заради сушата в Испания. 

Русия: Засетите площи с пролетници 

достигат 30,9 млн. ха към 10 юни, или 93,8% 

от планираното и с 1,4 млн. ха повече 

спрямо 2013 година. Площите с пролетна 

пшеница са 13 млн. ха (99% от 

планираното), с пролетен ечемик – 8,7 млн. 
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ха (99,2% от планираното), с царевица – 

2,57 млн. ха (99,3%), със слънчоглед – 6,8 

млн. ха (95,5%), с рапица – 944 хил. ха и със 

соя – 1,7 млн. ха (100,2%). 

От началото на стопанската година (1 юли 

2013 г.) до 10 юни 2014 г. Русия е изнесла 

24,7 млн. тона зърно, от които 17,95 млн. 

тона пшеница, 2,5 тона ечемик, 3,9 млн. 

тона царевица и 313 хил. тона други 

зърнени култури.     

Украйна: Фермерите в Одеска и 

Николаевска области започнаха жътвата на 

есенниците. Прибрани са 16,6 хил. тона 

ечемик при среден добив от 2,62 тона/ха и 

малки количества пшеница при среден 

добив 1 т/ха. 

Към 10 юни са засети 96% от планираните 

площи с пролетници. Засетите площи с 

царевица са 4,8 млн. ха (96% от 

планираното), с елда – 139 хил. ха (85%), с 

просо – 95 хил. ха (87%), с ориз – 10 хил. ха 

(42%). На 100% са засети площите със соя – 

1,68 млн. ха, а със слънчоглед – на 103% от 

планираното или 4,7 млн. ха. 

Към същата дата Украйна е изнесла 31,62 

млн. тона зърно, считано от 1 юли 2013 г., 

като на пшеницата се падат 9,1 млн. тона, 

на царевицата – 19,8 млн. тона, на ечемика 

– 2,35 млн. тона и на други зърнени храни - 

342 хил. тона.        

БЪЛГАРИЯ 

Състоянието на есенниците в страната се 

влошава заради обилните валежи. На места 

в северна и южна България при пшеницата 

се наблюдава полягане, покълване, жълта и 

кафява ръжда, както и коренно гниене. 

Фермерите, които са предприели поне две 

качествени фунгицидни пръскания, нямат 

големи поводи за притеснение, но при 

останалите се очакват по-ниски добиви с 

по-ниско качество.  

Очакваме жътвата да започне активно през 

последната седмица на юни, когато 

времето ще бъде сухо и слънчево. Особено 

благоприятен за района на североизточна 

България се очертава периодът 22-28 юни. 

Валежите ще се възобновят в 

северозападна и централна България на 27-

28 юни, като по-интензивни ще бъдат в 

Плевенско.  

Прогнозата на Strategie Grains е за средни 

добиви от 4,18 тона от хектар и реколта от 

4,82 млн. тона при пшеницата. Качеството 

обаче ще варира много и това ще се отрази 

на изкупните цени.    

При ечемика жътвата започна, като се 

очакват средни добиви от 3,7-3,8 тона от 

хектар. 

Влажното време обаче създава много 

добри условия за пролетниците, при които 

засега няма поводи за притеснение.   
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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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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 

www.ime.bg 
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