
10.06.19

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

хлебна пшеница 320   335   164   171   185   190   208   214   

фуражна пшеница 290   305   148   156   160   165   180   186   -35U -31U

фуражен ечемик 290   310   148   159   155   160   175   180   

пивоварен ечемик

царевица 275   285   141   146   157   162   177   182   

слънчоглед 645   670   330   343   330   345   372   388   

рапица н.р.

слънчогледов шрот 340   350   174   179   186   193   209   217   

рапичен шрот

трици 110   127   124   143   

соев шрот

брашно

раф.слънч.олио 1 350   1 400   690   716   

сурово слънч.олио 1 230   1 280   629   654   

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:

1,7370

Началото на Юни е малко по-влажен, отколкото ни се иска… Надяваме се, че прогнозата за слънчеви дни от средата 
на идната седмица и температури над 30С ще се сбъдне и няма да изгубим качеството на ечемика и пшеницата за 
поредна година. Нашият Кроп Тур показа противоречиви резултати и в предвид текущото време сме объркани какво 
да мислим. Във всеки случай, тези които искат да купят доклада, трябва само да ни кажат. 
Пазарът на пшеница е стабилен, товарят се последните карга стара реколта и ако имате нещо за чистене преди спада 
на цените – сега е времето. Нова реколта не е много активна, изглежда че експортните ангажименти са повече от 
достатъчно. Жътвата на ечемика ще стартира до седмица и цените започнаха да се оформят, търсене/предлагане се 
сближават и днес са от рода на 154-8.
Царевицата е слаба за седмицата и определено отказва да превземе €150 DAP пристанище. Нова реколта се предлага 
над 160, но никой не я купува. Драмата с царевицата в САЩ не е приключена, само отложена. Никой не се нуждае от 
царевица сега и е склонен да мисли за проблема, когато стане реалност – на жътва. Пазарът оцени загубата на 45Мт 
на само €10, така че дори да изгубим още 50Мт, ще бъдат преглътнати с ръст от €10-15 – толкова просто… 
Слънчогледа все още е скъп за стара реколта, но новата реколта расте и е в перфектна форма, така че е време за 
бъдещи продажби. 

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 Черно море 
ФОБ/СПТ 
Дунавско 

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

1,1260

1,9558


