
11.11.21

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

хлебна пшеница 500   520   256   266   280   290   323   335   

фуражна пшеница 490   510   251   261   275   285   318   329   

фуражен ечемик 470   490   240   251   255   260   295   300   

пивоварен ечемик

царевица 470   490   240   251   250   260   289   300   

слънчоглед 1 140   1 180   583   603   580   630   670   728   

рапица

слънчогледов шрот 470   530   240   271   235   280   271   323   

рапичен шрот

трици 180   190   208   219   

соев шрот

брашно

раф.слънч.олио 2 350   2 500   1 202   1 278   

сурово слънч.олио 2 250   2 420   1 150   1 237   1 190   1 250   1 374   1 444   

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:

1,6934

Времето през втората половина на ноември е доста добро за фермерите, слънчеви дни с леки валежи. 
Прогнозата е за постепенно понижение на температурите, което е абсолютно нормално за това време на 
годината. При закъсняла сеитба, обаче това може да е проблем за поникването на пшеницата и ечемика. 
Определено сме извън оптималния сеитбен прозорец, което представлява риск за нормалното развитие на 
посевите, но сме виждали и години, в които пшеницата в някои региони да не е поникнала през февруари, 
така че нищо не е загубено или сигурно, на този етап.
Пазарът на пшеница опита отпускане за седмица, но в контекста на последния USDA доклад, виждаме „нова 
кръв във вените“ на тази суровина, започнала отново да марширува нагоре. Някои от най-агресивните ни 
прогнози за цени около $400 ФОБ, започват да изглеждат не чак толкова нереалистични.
Пазарът на царевица намери дъно миналата седмица и сега има подкрепа от други пазари. Активността е тук, 
програмите за експорт започват да показват търсене за декември и съвсем скоро ще поскъпваме. Ечемикът 
не е много на дневен ред, местно търсене абсорбира всички лотове за продажба и върви малка търговия за 
coaster -и. Рапицата отново скочи изведнъж, разбира се с любезната подкрепа от страна на соевия комплекс. 
Слънчогледът се стабилизира през седмицата и препотвърди генерално позитивната перспектива за цената 
му през сезона. Силният долар определено е нещо, което помага на нашите пазари, деноминирани в евро. 

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

1,1550

1,9558


