
14.06.19

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

хлебна пшеница 315   330   161   169   185   190   209   214   

фуражна пшеница 290   300   148   153   158   160   178   180   -34U -30U

фуражен ечемик 270   290   138   148   150   155   169   175   

пивоварен ечемик

царевица 280   295   143   151   158   165   178   186   

слънчоглед 640   670   327   343   330   345   372   389   

рапица н.р.

слънчогледов шрот 340   350   174   179   186   193   210   218   

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:

1,7339

Времето изглежда ще се нормализира идните дни и определено се молим за това, за да имаме добър старт на 
жътвата. Разжънките на ечемика са добри и показват по-добри резултати от миналата година. Пшеницата вероятно 
ще стартира до 10 дена.
Пазарът на пшеница е стабилен до поскъпващ с подкрепата на МАТИФ и добро търсене.  Реколтата изглежда готова 
и очакваме производство твърдо над 5.5Мт. Продавачите опитват да подобрят премиите, котирайки -17, а 
купувачите ще следват с неохота според мен. Няма много направено на хартия. Жътвата на ечемика стартира в някои 
южни региони. Вече виждаме търговци на около €145 ДАП пристанище, но фермерите все още не са сигурни дали да 
продават.
Пазарът на царевица разбира се е под огън. С тежка експортна програма за юни и юли, царевицата тук беше просто 
засмукана и е много трудно да се намерят продавачи или искат нива като 163-4 ФОБ. Нова реколта също се търси 
стабилно, но отново активността не е голяма. Царевицата изглежда просто фантастично на полетата в България, но 
не и в САЩ…
Слънчогледът също се търси, но нищо не остана. Нова реколта се търси на $330-5 ДАП, отново виждаме и добра 
импортна програма по Дунава, захранваща гладните белачи и маслобойни… 

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

1,1280

1,9558


