
01.12.22

куп. прод. куп. прод. куп. прод. куп. прод. куп. прод.

хлебна пшеница 570   595   291   304   308   315   324   331   

фуражна пшеница 550   585   281   299   290   310   305   326   

фуражен ечемик 540   565   276   289   275   305   289   321   

пивоварен ечемик

царевица 530   545   271   279   280   305   295   321   

слънчоглед 1 000   1 050   511   537   530   580   558   610   

рапица

слънчогледов шрот 560   610   286   312   285   320   300   337   

рапичен шрот

трици 210   226   221   238   

соев шрот

брашно

раф.слънч.олио 2 550   2 800   1 304   1 432   

сурово слънч.олио 2 300   2 500   1 176   1 278   1 120   1 250   1 178   1 315   

сурово рапично олио

Всички посочени вътрешни цени са без ДДС. Обменни курсове

Слънчоглед за качество 44-9-2, рапица 42-9-2. USD/BGN =

EUR/USD =

EUR/BGN =

Коментар

Освобождаване от отговорност:

1,8592

Началото на декември е възможно най-добро за посевите. Широко разпространени дъждове, много необходими за 
възстановяване на почвената влага. Прогнозата е за леко повишение на температурите в средата на декември, което е 
благоприятно за по-добро закрепване на посевите. Пазарът на пшеница е по-активен тази седмица, тъй като 
фермерите осъзнават, че трябва да продадат нещо, преди ДАП пристанище да падне под 300 евро. Някои търговци с 
дълги позиции също имат желание да разчистят складове, тъй като губят търпение. Други все още се надяват на сурова 
зима, която може да доведе до известно търсене за изпълнение от български и румънски пристанища. Това е голямата 
надежда и на повечето фермери. Експортният излишък все още е достатъчно приличен, за да позволи активна 
търговия през следващите месеци. Пазарът на царевица е мълчалив. Малко сделки за нуждаещите се от пари в 
момента. Ние сме толкова скъпи, че само някакво екзотично търсене или със спецификации за човешка консумация 
поддържат настоящите нива стабилни. Не даваме много положителни надежди за царевицата. Ечемикът е много 
болезнена тема, тъй като търсенето липсва напълно и загубите на дългите позиции се превръщат в истинско бреме. 
Рапицата е същата история. Слънчогледът поддържа стабилен тон. Преработвателите не бързат и не са готови да се 
втурнат след продавачите, въпреки липсата на украински оферти. Слънчогледът е добър източник на кеш, ако искате 
да продавате на спот пазара. Този пазар също няма да надхвърли 600 USD, по-скоро очакваме да отслабне още малко 
през зимата.

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

СЕДМИЧНИ ЦЕНИ И КОМЕНТАРИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Вътрешни цени ФОБ Кца/Варна/Бургас
ФОБ/СПТ 
Дунавско 

лева/мт евро/мт евро/мт $ / мт евро/мт

1,0520

1,9558


