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минала 
седмица

промяна 
в %

EURONEXT

Рапица - МАТИФ 367 €/mt 371 -1,09 
Царевица - МАТИФ 175 €/mt 167 4,57
Пшеница МАТИФ 179 €/mt 184 -2,79 
Пшеница Лондон 151 £/mt 156 -3,31 

CBOT/СМЕ
Соя 8,65 $/bu 8,78 -1,50 
Соево олио 27,2 $/bu 27,6 -1,47 
Соев шрот 315 c/lb 323 -2,54 
Пшениа 4,93 $/st 5,02 -1,83 
Царевица 4,14 $/bu 4,29 -3,62 

Петрол 52 Can $/t 58 -11,54 

EUR/USD 1,124 1,113 0,98

Пшеница Русия 12.5% 198 $/mt 198 0,00
Царевица Украйна 178 $/mt 180 -1,12 
Пшеница Украйна 180 $/mt 182 -1,11 
Ечемик Украйна 170 $/mt 170 0,00
Слънчоглед Украйна 395 $/mt 395 0,00
Соя Украйна 340 $/mt 345 -1,47 
Рапица Украйна 413 $/mt 415 -0,48 

Пшеница Франция 175 €/mt 180 -2,86 
Царевица Франция 167 €/mt 158 5,39
Пшеница Англия 210 £/mt 210 0,00
Ечемик Франция 164 €/mt 170 -3,66 
Слънчоглед Франция 330 €/mt 330 0,00
Рапица Франция 368 €/mt 370 -0,54 

Рапично олио ЕС 815 €/mt 825 -1,23 
Соево олио ЕС 740 €/mt 760 -2,70 
Слънчог олио ЕС 735 $/mt 745 -1,36 
Слънчог олио Аржентина680 $/mt 680 0,00
Слънчог олио Ч море 705 $/mt 705 0,00
Палмово олио 515 $/mt 525 -1,94 

Соя, САЩ 341 $/mt 346 -1,47 
Соево олио, САЩ n.q. $/mt n.q. 0,00
Соев шрот, САЩ, 47.5 358 $/mt 354 1,12
Царевица, САЩ 175 $/mt 183 -4,57 
Пшеница, САЩ 220 $/mt 222 -0,91 

Световен бюлетин
Актуално към

A) БОРСИ

седмично 
затваряне

B) НОМИНАЛНИ ЦЕНИ НА ОСНОВНИ СТОКИ ФОБ

Втората седмица на Юни изглежда гореща и 
суха за Източна Украйна и Южна Русия и това 
е вече за трета поредна седмица. Западна 
Европа ще остане хладна и с валежи, което 
без съмнение е добра новина за посевите. Не 
е за вярване, но в САЩ няма да вали много, 
но пък ще стане хладно. Дъждове в Австралия 
и Аржентина.

Международните зърнени пазари бяха в 
пълно отстъпление тази седмица. 
Покриването на къси от фондовете се 
успокоява, новите дълги прибират печалби и 
така пращат цените надолу. Пазарите на 
пшеница бяха под натиск от подобряващ се 
рейтинг и бърза сеитба в САЩ. Благоприятни 
условия в Европа и твърдо евро бяха в тежест 
на МАТИФ. За сега няма реакция от жегата в 
Русия.

След като бе най-силният, пазарът на 
царевицата в Чикаго прави обратен завой и от 
миналия петък цените се движат надолу. За 
породен път USDA потвърди най-бавната 
сеитба, но този път това не беше достатъчно 
за поскъпване. Сеитбата в ЕС и Черно море е 
практически приключена, а с дъждовно 
време в Европа, МАТИФ не бе много щастлив 
да следва СВОТ нагоре.

USDA потвърди и най-бавната сеитба на соята, 
но и това не бе достатъчно, за да съживи 
цените на СВОТ. С подновено търговско 
напрежение, пазарите на шрот и олио също 
бяха слаби, докато страховете за глобалния 
растеж изпратиха цените на петрола до 
нивата от януари. Слаб долар и валежи в 
Канада потискат цените на рапицата.

All commodity prices and news are obtained/compiled from the sources 
believed to be reliable. Commodity prices can show differences depending 
upon the quality etc. Therefore, Agricore does not accept any responsibility 
for eventual loss or damage using below prices and comments. Any use, 
distribution, interference with, disclosure, reproduction or copying of this
material without the authorisation of Agricore is strictly prohibited.


