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минала 
седмица

промяна 
в %

EURONEXT

Рапица - МАТИФ 590 €/mt 581 1,53
Царевица - МАТИФ 300 €/mt 303 -1,00 
Пшеница МАТИФ 326 €/mt 325 0,31
Пшеница Лондон 255 £/mt 264 -3,53 

CBOT/СМЕ
Соя 14,69 $/bu 14,36 2,25
Соево олио 75,2 ¢/lb 74,9 0,43
Соев шрот 417 $/st 409 1,92
Пшеница 7,71 $/bu 7,93 -2,85 
Царевица 6,62 $/bu 6,63 -0,15 

Петрол 78,2 $/bl 81 -3,58 
EUR/USD 1,0376 1,0325 0,49

Пшеница Русия 12.5% 320 $/mt 318 0,63
Пшеница Румъния 12.5% 335 $/mt 340 -1,49 
Пшеница Румъния 11.5% 325 $/mt 325 0,00
Царевица Украйна 268 $/mt 275 -2,61 
Царевица Румъния 300 €/mt 290 3,33
Фураж пшеница Румъния 315 $/mt 315 0,00
Фуражен ечемик Русия 270 $/mt 270 0,00
Слънчоглед СИФ Мармара 645 $/mt 661 -2,48 
Слън шрот СИФ Мармара 315 $/mt 315 0,00
Соя Украйна 475 $/mt 495 0,00
Рапица ЧерноМоре 545 $/mt 545 0,00

Пшеница Франция 316 €/mt 319 -0,95 
Царевица Франция 302 €/mt 305 -0,99 
Пшеница Англия 240 £/mt 230 4,17
Ечемик Франция 278 €/mt 282 -1,44 
Слънчоглед Франция 630 €/mt 630 0,00
Рапица Франция 600 €/mt 586 2,33

Рапично олио ЕС 1285 $/mt 1310 -1,95 
Соево олио ЕС 1590 $/mt 1615 -1,57 
Слънч олио ЕС Яну/Март 1300 $/mt 1315 -1,15 
Слънч олио ЕС Апр/Юни 1285 $/mt 1320 -2,72 
Слънч олио ЕС Юли/Септ 1290 $/mt 1325 -2,71 
Слънч олио СИФ Мармара 1510 $/mt 1535 -1,66 
Палмово олио 1010 $/mt 960 4,95

Соя, САЩ 595 $/mt 605 -1,68 
Соево олио, САЩ 1750 $/mt 1750 0,00
Соев шрот, САЩ, 47.5 495 $/mt 480 3,03
Царевица, САЩ 356 $/mt 356 0,00
Пшеница, САЩ 339 $/mt 349 -2,95 

Световен бюлетин

Актуално към

A) БОРСИ
седмично 
затваряне

B) НОМИНАЛНИ ЦЕНИ НА ОСНОВНИ СТОКИ ФОБ

Началото на декември започва да ни 
напомня, че все пак е зима. Ниски 
температури в цяла Европа и Черно море с 
повече валежи в южните части. Студ и за 
Северна Америка със сняг на път, което кара 
културите на полето да навлизат в покой. 
Проливни дъждове за Бразилия и почти нищо 
за Аржентина. Австралия е суха, 
благоприятстваща жътвата на пшеница.

Световните пазари на зърно отново бяха 
слаби. На MATIF цената на пшеницата се 
движеше  нагоре и надолу, но като цяло 
намаля, докато натискът от по-евтиния руски 
произход и по-силният годишен износ от ЕС 
се бореха за надмощие. Междувременно на 
CBOT, с изключение на леката подкрепа 
поради неблагоприятните условия за новата 
реколтата в САЩ и намалената в Аржентина, 
цените на пшеницата продължиха да падат.

След още една безсилна седмица, царевицата 
във Франция се бори да остане над границата 
от 300 €/mt. Евтината украинска царевица, 
която наводнява пазарите по море и суша, 
сваля цените, но подкрепата идва от 
забавената логистика и от около половината 
реколта, оставена неприбрана на нивите. 
Царевицата в САЩ се движеше почти без 
промяна, но по-ниското производство на 
етанол и по-високите запаси оказват натиск.

Соята в САЩ се втвърди с помощта на 
възходящото движение на соевия шрот. След 
увеличение заедно с палмовото масло, 
цената на соевото масло пропада поради 
разочароващи очаквания за мандатите за 
биогорива в щатите, въпреки че цената на 
суровия петрол се покачва. Рапицата в ЕС се
опитва да възвърне предишните загуби и да 
се позиционира около границата от 600 €/мт. 
Слънчогледовият комплекс остава слаб.

Посочените цени и новини са получени/компилирани от източници 
считани за надеждни. Цените на стоките могат се различават в 
зависимост от качество, количество, период на доставка и т.н. 
Ето защо, Агрикор не носи никаква отговорност за евентуални 
загуби или вреди при използването на посочените цени и 
коментари. Всяко използване, разпространение, позоваване, 
предоставяне, репродуциране или копиране на този материал без 
разрешението на Агрикор е строго забранено.


