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ОБЩ ПРЕГЛЕД 

Изглежда пазарите изконсумираха 

новините както за лошото време в САЩ и 

други производствени райони в света, така 

и за кризата в Украйна. При основните 

зърнени и маслодайни култури цари 

оптимизъм за тазгодишната реколта, който 

бе подкрепен от два доклада с огромно 

значение за световната търговията – 

месечната прогноза на Департамента по 

земеделие на САЩ (USDA) за търсенето и 

предлагането на основни селескостопански 

стоки и прогнозата на анализаторската 

група Strategie Grains.  

Въпреки че първата прогноза за 2014/15 г. 

на USDA е за по-слаба световна реколта от 

пшеница спрямо миналата година, 

производството е достатъчно да посрещне 

търсенето и се очаква второ поредно 

повишаване на крайните запаси през 

настоящата пазарна година. При 

царевицата се очаква реколта от порядъка 

на миналогодишната – 979 млн. метрични 

тона - и четвърто поредно увеличение на 

крайните запаси.    

Повечето анализатори предполагат, че 

цените на основните култури от новата 

реколта ще стартират около или малко под 

нивата от миналата кампания. Двете 

основни причини за временен ръст на 

цените могат да бъдат нова 

дестабилизация в Украйна или насочването 

на спекулативни пари на пазарите на 

земеделски стоки.    

Що се отнася до отпадането на квотите за 

внос от Украйна в ЕС, евентуално 

преразглеждане на търговския режим 

може да започне към септември-октомври 

с оглед предстоящите избори за ЕП. 

 

 

 

 

Източник: FAO  
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Котировки на Чикагската стокова борса 

CBOT пшеница 15.май 15.апр. промяна 

кеш  692,4 717,5 -3,5% 
Юли 678,2 709,8 -4,5% 
Септември 687,0 718,8 -4,4% 

CBOT 
царевица 

15.май 15.апр. промяна 

кеш  486,2 504,8 -3,7% 
Юли 484,2 509,8 -5,0% 
Септември 481,0 506,2 -5,0% 

СВОТ соя 15.май 15.апр. промяна 

кеш  1482,0 1502,0 -1,3% 
Юли 1470,2 1487,5 -1,2% 
Септември 1273,8 1290,5 -1,3% 

Източник: CME 
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ИЗБРАНИ ПАЗАРИ 

САЩ и Америка: Тежки валежи усложняват 

ситуацията в американския Среден Запад, 

където пролетната сеитба на царевица, соя 

и пшеница е принудително спряна. Наред с 

това районът страда и от остро застудяване, 

което ще се задържи до края на седмицата.  

Прогнозата за тазгодишната реколта от 

пшеница в САЩ е за спад с 8% спрямо 

миналата година. Средните добиви се 

очаква да достигнат 42,7 бушела/акър (2,87 

тона/ха). Очакванията на USDA са за 550 

млн. бушела пролетна пшеница, но според 

анализатори оценката е твърде 

оптимистична и част от фермерите ще се 

обърнат към соята. 

Износът на пшеница от САЩ се намалее 

спрямо миналата година заради по-ниското 

производство и сравнително по-високите 

цени на американска пшеница, която в 

момента е най-скъпата в света. Средната 

цена на производител се очаква да се 

движи в диапазона от USD 6,65 до USD 

7,95/бушел. 

Царевицата от новата реколта се очаква 

излиза от производител на цена от USD 

4,20/бушел. Залага се на по-високи добиви 

през тази година, които да компенсират 

намалените площи.  

Очаква се рекордно производство на соя от 

порядъка на 3,635 млрд. бушела или с 346 

млн. повече от миналата година, което ще 

натисне цената до USD 10/бушел.  

Забавяне на пролетната сеитба се очаква в 

Канада, където основните производствени 

провинции – Саскечуан и Манитоба, бяха 

ударени от много тежки валежи. 

Температурите в средата на май паднаха 

под нулата, но се очаква сериозно 

затопляне. 

Основният производствен район в Бразилия 

– Парана, очаква добра реколта от зимна 

царевица, която ще компенсира донякъде 

понижените добиви от лятото. 

Благоприятните  климатични условия 

подобряват потенциала пред културата и в 

съседните щати Мато Гросо и Гояс. 

Соевите полета в Аржентина бяха ударени 

от наводнения, но това изглежда няма 

твърде голямо въздействие върху 

растенията. Очакваната реколта е в рамките 

на 55,5 млн. метрични тона по данни на 

Зърнената борса в Буенос Айрес – по-

висока с 1 млн. тона от майската прогноза 

на USDA.  

Европа: Средните добиви при пшеницата в 

Обединеното кралство се очаква да 

достигнат 7,77 тона от хектар, което е най-

добрият резултат от 2010 г. насам. 

Очакваната реколта е в диапазона между 

15,2-16 млн. тона, което ще е с близо една 

трета повече спрямо миналата година. 

Състоянието на рапицата също е много 

добро и очакваните добиви от 3,44 т/ха 

изглеждат дори подценени. 

Площите, засяти с пшеница във Франция са 

малко над 5 млн. ха по данни на местното 

министерство на земеделието, което е с 

0,5% по-малко от миналата година. 

Площите с ечемик са 1,7 млн. ха или с 2,8% 

повече от 2013 година. Очаква се площите с 

царевица да намалеят с близо 5% през тази 

година спрямо миналата до 1,8 млн. ха. 

Русия: Към 13 май са засети 14,9 млн. ха с 

пролетни култури (46,7% от планираните 

31,8 млн. ха), или с 2,2 млн. ха повече от 



 
 

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 Май, 2014 

миналата година. Повече са засетите площи 

с пшеница, ечемик и царевица.  

Прогнозата е реколтата от пшеница да 

достигне 52 млн. тона – колкото и миналата 

година. Засетите по-големи площи с 

пролетна пшеница в известна степен ще 

компенсират по-малкото площи с есенна.  

Украйна: Състоянието на есенниците е по-

добро от миналата година и от обичайното 

за сезона, но въпреки това се очаква 

понижение на реколтата от пшеница с 6,4% 

спрямо 2013 г. и с 3,6% спрямо 

петгодишната средна. Причината е в 

ограниченото ползване на минерални 

торове и препарати за растителна защита 

заради кризата в страната. Прогнозата на 

USDA е за 20 млн. тона пшеница спрямо 

22,3 млн. тона през 2013 г. Това означава 

спад в износа спрямо миналата година с 1 

млн. тона до 8,5 млн. тона. Реколтата от 

царевица се очаква да намалее до 26 млн. 

тона спрямо 30,9 млн. тона през 2013 г., 

съответно износът да се свие с 3 млн. тона 

до 16 млн. тона.  

БЪЛГАРИЯ 

Състоянието на есенниците в отделните 

части на страната варира, но заради 

извънредно дъждовното време отива към 

влошаване. В Северозападна България 

(Враца, Видин) състоянието на пшеницата, 

ечемика и рапицата е добро, но на някои 

места се наблюдава полягане. В Централна 

и Североизточна България състоянието на 

посевите също е от добро до много добро и 

само в русенско насажденията са 

претърпели повече повреди от силните 

дъждове и градушки. В Южна България 

преобладаващото състояние на зимните 

посеви също е добро до много добро. 

Влажното време обаче създава препятствия 

пред извършването на навременна 

растителна защита, като пшеницата е 

застрашена от гъбични болести. На места се 

наблюдава жълта ръжда и мана, но 

положението все още не е критично. 

През седмицата 19-25 май времето ще 

благоприятства извършването на 

необходимите агротехнически 

мероприятия. Очаква се до 18-19 май 

дъждовете да спрат над по-голямата част от 

страната, след което температурите да се 

повишат трайно над 20 градуса. Нови 

превалявания са възможни в периода 22-24 

май.   

Изнесените количества зърно през април са 

както следва: 

Пшеница – 291 000 тона 

Царевица – 56 000 тона 

Слънчоглед – 154 358 тона 

Към 30 април свободните за износ 

количества до новата реколта се изчисляват 

на: 

Пшеница – 210 000 тона 

Царевица – 340 000 тона 

Слънчоглед – 176 000 тона 
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Източник: www.wxmaps.org 
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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 175,33 186,5 714 697 154,8 150 162 151,8 702,8 696,2 186,5 187,4 
САЩ 19,5 15,9 57,9 54,4 4,8 4,4 32,3 25,7 34,1 33,1 15,9 14,7 
ЕС-27 10,6 10,7 143,3 144,9 3,8 5,5 30 27,5 117 121,5 10,7 12,1 
Русия 5 6 52,1 52 1,2 1,2 18,2 19 34 33,5 6 6,7 
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 0,5 0,5 22 21 11,2 9,6 9,8 8,1 
Австралия 4,3 5,4 27 25,5 0,1 0,1 19 18,5 7 6,6 5,4 6 
Китай 54 58,2 121,7 123 7 3 1 1 123,5 121 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 138,2 168,4 979 979,1 115,3 114,3 121,9 115,7 948,8 965,8 168,4 181,7 
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 64,7 13 13 2 2 74,5 76 6,2 5,8 
Украйна 1,2 3,2 30,9 26 0,1 0,1 19 16 9,9 10,4 3,2 2,9 
Бразилия 14,2 15 75 74 0,8 0,8 20 19 55 56,5 15 13,3 
Аржентина 1,3 3 24 26 0 0 14 16 8,3 9 3 4 
Китай 67,6 77,7 217,7 220 4,5 3 0,1 0,1 212 222 77,7 78,6 
Източник: WASDE, числата са в млн. тона; данните за 2014/15 са към м. май 
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