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Последиците в дългосрочен план от световната финансова криза, резултатите от 

военни конфликти и последствията им в регионален план, това че за пореден път 2019 беше 

година на забавени реформи, както и че липсваха сериозни успехи в борбата с корупцията, 

дадоха своето негативно отражение, както върху икономиката, така и върху борсовата 

търговия в България. Проблемите и неразбирателствата в световната икономика и политика 

винаги са оказвали сериозно влияние върху цените на стратегическите суровини и 

основните борсови стоки, както по световните пазари, така и на нашата страна и то не само 

като член на ЕС. Предстоящото излизане на Великобритания от ЕС, както и търканията 

между политическите лидери в САЩ и Азия неминуемо ще донесат неяснота и сътресения, 

на които глобалните пазари светкавично реагират. От друга страна, 2019 година беше 

година на избори в България и както сме забелязали през дългогодишната ни работа, това 

винаги влече след себе си забавяне на темпа на развитие на икономиката и по-ниска 

търговска активност. След недостатъчно добрите резултати преди две години,. дължащи се 

на последиците от световната финансова криза в развитието на страната, "Софийска 

стокова борса" АД още през 2018 г. обърна тази отрицателна тенденция и общият й оборот 

нарасна. През 2019 най-голямата борса в България успя да продължи и утвърди тази 

възходяща тенденция въпреки горепосочените фактори на нестабилност, като увеличи 

оборота си с около една трета спрямо предходната година. 

През 2019 година, Годишното отчетно събрание на акционерно дружество 

Софийска стокова борса, проведено на 25.03.2019 г., одобри действията на ръководството 

на борсата, утвърди извършените промени, прие резултатите от дейността на ССБ АД през 

2018 г. и набеляза насоки за по-нататъшното й развитие през 2019 г.  

След като преди година завърши процесът на обединение на борсовите пазари в 

България и членовете на "Българска стокова борса" АД се присъединиха към членската 

маса на "Софийска стокова борса" АД, тя отново се утвърди като най-крупния открит 

борсов пазар в страната с най-голям оборот, най-много членове и брой търгуващи 

посредници и клиенти. През 2019г., поради нарасналия интерес и активност, беше въведен 

допълнителен  търговски ден, с който седмичният брой на сесиите стана четири. 

Продължи развитието на организационно укрепване на борсата, изразяващо се 

главно в замяната на пасивни борсови членове с нови, активно търгуващи в борсовата зала. 

Във връзка със системни нарушения бяха изключени девет борсови члена с решение на 

Съвета на директорите и на основание на чл.61, ал.1 и чл.307 от Борсовия правилник, с 
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което общият брой на членската маса се установи на 61 фирми борсови членове, които 

търгуваха активно през годината. Съответно бяха проведени необходимите курсове за 

обучение на борсови посредници и през годината бяха сертифицирани нови брокера, които 

впоследствие получиха лиценз за търгуване от ДКСБТ и акредитация за търгуване на 

борсовия под. В края на 2019 бяха проведени и курсове за повишаване на квалификацията 

на над 80 брокера, както такива, които търгуват дългогодишно, така и начинаещи, с което 

бяха изпълнени изискванията по чл 82 от Борсовия правилник. 

През 2019 г. Борсовият арбитражен съд разгледа само 4 арбитражни дела, като 

почти половината от тях се отнасяха за спорове по неборсови сделки между външни 

клиенти, които доброволно предпочетоха арбитража на ССБ АД за разрешаване на делата 

си, заради високия професионализъм на съдиите, членове на международни арбитражи, 

така и заради бързата и акуратна процедура. Членовете на борсовата корпорация се увериха 

за сетен път, че при добре подготвени искови молби и добър доказателствен материал, 

делата се решават максимално бързо още на първото заседание и завършват с 

удостоверение, евентуално и с изпълнителен лист. 
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ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА ПРЕЗ 2019 г. 

 

През 2019 г. на пода на "Софийска стокова борса“ АД са реализирани борсови 

сделки на обща стойност 445 773 641.63 лв., в сравнение с 345 289 150.61 лв. за 2018 г., 

което представлява около 29 % ръст на годишна база (фиг.1).  

 

 

Фиг.1 

 

През 2019 г. броя на регистрираните на ССБ АД сделки нарасна в сравнение с 2018 

г., достигайки 1104 броя, което е ръст от 11 % на годишна база (фиг.2). Поддържа се 

тенденцията на все повече брой пазарни субекти, които предпочитат борсата за 

реализиране на своите покупко-продажби, като високо организиран, силно гарантиран и 

бързоликвиден открит пазар.  
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Фиг.2 

 

За поредна година се утвърждава тенденцията на пода на ССБ АД да се сключват 

основно сделки в подкръг „Индустриални стоки” и в частност с горива и енергоносители. 

Активната търговия с широк спектър горива, използвани за битово и промишлено 

потребление, утвърждава имиджа на ССБ АД като представителен пазар за горива и 

енергоносители в национален мащаб. През 2019 г. за пореден път относителният дял на 

подкръг „Индустриални стоки” нарасна. В това отношение ССБ АД следва практиката на 

световните стокови борси, в чиято дейност най-активно се търгуват т.н. „индустриални 

борсови стоки” – енергоносители, химикали, метали и т.н.  

В подкръг „Индустриални стоки” бяха сключени 1094 брой сделки на обща 

стойност 412 545 015.39 лв., а сделките в подкръг „Хранителни стоки”  са с общ оборот от 

1697.40 лв. Търговията на подкръг „Зърно” през 2019 г. обхваща типично борсови стоки, 

които традиционно се търгуват на световните пазари, като са сключени сделки на обща 

стойност 33 226 928.84 лв. За разлика от предишните години през изминалата 2019 г. сме 

свидетели на раздвижване на пазарните субекти от зърнено-мелничарския сектор и все 

повече от тях явно предпочитат да излязат на „светло” и да търгуват на борсата. Надяваме 

се тази тенденция да продължи и през 2020 г. 
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Активността на търговията на ССБ е илюстрирана на (фиг.3), и е видно че през  

втората половина на годината  оборотите са по- високи. Досега най-високите резултати 

борсовата търговия реализираше през последните два месеца от годината, но през 2019 г. 

тази практика бе прекратена. Това означава, че пазарните участници търгуват активно вече 

през цялата година. 

 

 

Фиг.3 
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АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В ПОДКРЪГ „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ” 

През 2019 година, активността в подкръг „Хранителни стоки” беше сравнително 

ниска. На пода на борсата имаше голям брой оферти „купува“ и „продава“, но до сделки 

така и не се стигна.  Сключиха са се сделки на обща стойност 1697.40 лв. Обект на 

сделките бяха основно фуражни семена и ядки, традиционно присъстващи и на 

международните пазари. 

Офертите за рафинирано и сурово слънчогледово олио присъстваха регулярно в 

офертните списъци на ССБ АД, но сделки не се сключиха. 

През 2019 г. наблюдавахме значително увеличение в цената на суровото 

слънчогледово олио на най-представителния пазар в световен мащаб – борсата в Ротердам.  

(фиг. 4). В началото на годината цената беше на ниво от 670.00 щатски долара за тон, а в 

края се увеличи с 26 %  до нива от 845.00 щатски долара за тон.  

 

Цената на суровото слънчогледово масло в черноморския регион също стремително 

се покачва. На пазара в Ротердам маслото се котира вече по 810.00 – 815.00 щатски долара 

за тон за доставка през м. януари, в сравнение с 760.00 – 770.00 щатски долара за тон в 

началото на месеца и с 680.00 щатски долара за тон на 17.12.18 г.  В  Украйна експортните 

котировки на маслото скочиха с 30-40 долара – до 760.00 – 770.00 щатски долара за тон 

FOB Одеса/Николаев (638.00 – 645.00 щатски долара за тон FOB – 17.12.18 г.). С 

положително отклонение от  10-15 долара се покачиха и експортните котировки на 

суровото слънчогледово масло на руския пазар  - до  695.00 – 715.00 щатски долара за тон 

FOB Новоросийск (625.00 – 630.00 щатски долара за тон – 17.12.18 г.)  
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Фиг.4 

 

В България, за разглеждания период, слънчогледово олио в ПВЦ бутилки по 1 

литър без ДДС поевтиня с 4 %. Като в началото на годината цената на едро беше 1.70 лв. за 

бутилка, а към настоящия момент е средно 1.63 лв. за бутилка. 

Друга основна борсова стока, която следихме през цялата година на 

представителните международни пазари (фиг.5) отбеляза ръст в цената от 11 % за бяла 

рафинирана захар, търгувана на борсата в Лондон и 16 % за сурова нерафинирана захар, 

търгувана на борсата в Ню Йорк. В началото на годината цените бяха съответно 324.20 

щатски долара за тон - Лондон и 257.00 щатски долара за тон - Ню Йорк. В края на 

годината цените се повишиха до нива 361.40 щатски долара за тон - Лондон и 298.50 

щатски долара за тон - Ню Йорк. 
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фиг.5 

 

На българския пазар през месец януари бяла рафинирана захар в пакети по 1 кг. се 

предлагаше на едро на средна цена 1.06 лв./кг., а в края на годината през месец декември 

цената падна до 0.93 лв./кг. без ДДС, което е спад на цената с 12 %.  

Оризът в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1.61 лв./кг. в 

началото на годината, а в края през месец декември цената падна до 1.55 лв./кг. без ДДС. 

Брашното като типична борсова стока и тази година активно присъства в 

офертните списъци, като котировките „продава” бяха предимно от производители 

(мелници). На българския пазар през месец януари брашно тип 500 в пакети по 1 кг. се 

предлагаше на едро на средна цена от 0.78 лв./кг., а в края на годината през месец декември 

цената падна   до 0.70 лв./кг. без ДДС, което е спад с 10 %.  

Общата констатация за цените на хранителните стоки, търгувани на пода на ССБ 

АД през 2019 г. е, че те са в пълно съответствие с тези на световните борсови пазари, което 

означава, че България все повече става неотделима част от глобалното пазарно 

пространство.  
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АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В ПОДКРЪГ „ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ” 

 

За поредна година се потвърждава тенденцията повечето сделки на ССБ АД - 1094 

броя, да се сключват на подкръг „Индустриални стоки”, като през 2019 г. този подкръг 

формира 93 % от борсовия оборот или  412 545 015.39 лв.  

Активността на търгуване се запази сравнително висока в рамките на цялата 2019 

г., като осреднената стойност на сделките сключвани в този борсов подкръг е 377 098.00 

лева/сделка.  На (фиг.6) е представена структурата на оборота по основни групи стоки за 

2019 г. в борсовия подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД. 

 

 

 

Фиг.6 

 

Търгуваните обеми енергоносители (горива и енергийни материали) формират 78 

% от общия оборот на подкръг „Индустриални стоки” или  320 181 163.48 лв. В групата на 

горивата на пода на ССБ АД се търгуват дизелово гориво, газьол, различни видове бензин, 

пропан-бутан, авиационно гориво, гориво за отопление, метан газ и др.   
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През 2019 г. цените на основните горива неизменно следваха посоката на цената на 

суровия петрол (фиг. 7), която както е известно влияе в голяма степен на всяка сфера от 

съвременната икономика. 

 

 

Фиг. 7 

 

В началото на годината средната цена на суровия петрол  (на база наблюдавана 

кошница от 15 различни сорта на няколко международни пазара и плац Средиземно море) 

беше 53.80 щатски долара за барел и достигна към настоящия момент 68.44 щатски долара 

за барел, т.е. бележи повишение с 27 % за година.  

На ССБ АД през изминалата година най-активно от групата на течните горива се 

търгуваше дизеловото гориво. (фиг.8). В началото на годината се сключваха сделки на нива 

от 1733.33 – 1798.50 лв. на хил.л. без ДДС, а в края на годината достигнаха нива от 1750.00 

– 1870.00 лв. на хил.л. без ДДС. Цените са в диапазон в зависимост от количество, 

транспорт, франкировка и срок на доставка. 



 

 

Софийска стокова борса АД - годишен отчет за 2019 г.  

12 

 

фиг. 8 

 

В групата на течните горива активно се търгуваха различни видове бензин (А98Н, 

А100Н, А95Н). Цените, на които се сключваха борсови договори за бензин А95Н в 

началото на годината са в диапазон 1566.67 – 1633.50 лв. на хил. л. без ДДС, а в края на 

годината диапазонът е 1758.33 – 1830.00 лв. на хил. л. без ДДС, като повишението е от 12 

%.  

Голям брой сделки се сключиха и за газьол за отопление, като в началото на 

годината ценовият диапазон варираше от 1640.00 – 1763.82 лв. на хил. л. без ДДС, а в края 

на годината от 1660.00 – 1681.50 лв. за хил. л. без ДДС.  

Сключиха се сделки и за газ пропан бутан като в началото на годината сделките 

бях в диапазон от 700.00 – 730.00 лв. на хил.л., а в края на годината сделките са от 750.00 – 

810.00 лв. на хил.л., като повишението е 11 %. 

На второ място в подкръг „Индустриални стоки” са сделките с минерали, нерудни 

и неметални суровини, които формират 14 % от оборота в подкръга и са на обща стойност 

58 275 000.00 лв. 

На трето и четвърто място в подкръг „Индустриални стоки“ са  сделките с  метали 

и метални изделия и химикали, които формират съответно по 4 % от общия оборот на 

подкръга, на стойност 15 286 507.31 лв. за метали и 16 715 148.42 лв. за химикали  Цената 
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на скрап от черни метали се движеше в диапазона 175.00 – 290.00 лв./тон, сключиха се 

сделки за отпадъци от алуминий в диапазон 1470.00 – 3700.00 лв./тон, отпадъци от мед - 

4350.00 лв./тон, скрап от неръждаема стомана -1100.00 лв./тон, скрап от олово- 2050.00 

лв./тон, скрап от чугун -340.00 лв./тон, скрап от месинг -5900.00 лв./тон, скрап от бронз - 

6000.00 лв./тон и т.н.  

В съответствие с глобалната икономическа криза и пониженото търсене на основни 

суровини, както и противоречивите прогнози през годината за развитието на Китай - 

основен вносител и потребител на метали като суровина за икономиката в световен мащаб, 

цената на калая бележи спад от 13 % на годишна база, както следва: калай от 19 475.00  до 

16 950.00 щатски долара за тон. Цената на оловото бележи спад от  4% , от 2008.00 до 

1930.00 щатски долара за тон. Цената на цинка намалява с 8%, от 2509.50 до 2314.00 

щатски долара за тон. Спад бележат цените на алуминий и алуминиевата сплав, съответно 

с 4% и  3%. 

За разлика от горепосочените цената на никел се увеличи  с около  34 % от 10 590.00 

до 14 220.00 щатски долара на тон, а цената на медта се увеличи с 4 %, от 5964.00 до 

6183.00 щатски долара за тон.  На фиг. 9 е представена графика на движението на цените 

на калай, никел, мед олово, цинк, алуминий и алуминиева сплав на представителния борсов 

пазар „London metal exchange”. 

 

фиг. 9 
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За поредна година активно се търгуваше групата на химикалите и химическите 

продукти, която формира 4 % от борсовия оборот на подкръга. Сключиха се множество 

сделки с различни видове и качества масла, греси, смазки, антифриз и спирачна течност 

при относително постоянни цени, зависещи от количеството, опаковката и начина на 

доставка.  

Групата на промишлените изделия и транспортните съоръжения, формират 

1 677 083.94 лв. от оборота на подкръг „Индустриални стоки”. 

 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГОВИЯТА НА ПОДКРЪГ „ЗЪРНО” НА ССБ АД 

 

            В началото на декември цените на хлебното и фуражното зърно в Европа тръгнаха в 

низходяща посока, а в САЩ нагоре. В края на декември  настъпи драматичен обрат в 

развитието на зърнените пазари, провокиран от активизирането на експортното търсене  и 

най-вече от новината,  че САЩ са постигнали т. нар. търговско споразумение от първата 

фаза с Китай, при което Вашингтон ще отмени митата върху китайските вносни стоки, 

които трябваше да влязат в сила средата на декември. В същото време Пекин ще увеличи 

покупките на американски земеделски стоки и преди всичко зърнени храни и соя. 

Влиянието на тези новини беше подсилено от решението на новото аржентинско 

правителство да увеличи значително експортните мита при износа на пшеница, царевица, 

ечемик и стоките от соевия комплекс. Анализаторите споделят, че зърнените пазари са 

получили голяма порция адреналин от дългоочаквания напредък в прегорите между Китай 

и САЩ, но все пак повечето от тях все още се въздържат от дългосрочни ценови прогнози, 

тъй като искат да видят реалните показатели при износа на зърнени храни от САЩ и 

отклонението им от предварителните прогнози. 

         На 10 декември Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува 

редовния си месечен доклад за състоянието на баланса на зърнените храни  през 2019/20 г. 

За изненада за повечето търговци промените в балансите на основните зърнени култури се 

оказаха минимални в сравнение с ноемврийските данни. Все пак сред малкото коригирани  

числа търговците акцентираха върху тези с  негативен за ценовото развитие знак – 

поредното увеличение на оценките за добивите от пшеница в ЕС и Русия. В сравнение с 

данните отпреди един месец летвата е вдигната с по 500 хил. тона – до 153.50 млн.т и 74.50 

млн.т  съответно (136.86 млн.т и 71.69 млн.т съответно през 2018/19 г.).  
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        По-високите добиви на Стария континент изцяло компенсират поредното намаление 

на прогнозата за размера на австралийската реколта – до 16.1 млн.т, в сравнение с 17.2 

млн.т, очаквани през ноември и 17.3 млн.т – 2018/19 г. и 20.9 млн.т – 2017/18 г. Леко 

влошаване има и в очакванията за Канада (от 33 млн.т на 32.4 млн.т), но все пак реколтата 

там остава по-голяма от предходния сезон (31.8 млн.т).  

            Данните за другите основни страни производителки и износителки на пшеница 

(САЩ, Аржентина, Украйна, Казахстан) остават на нивото на ноемврийската прогноза.  

 

Характерна особеност на баланса на пшеницата през 2019/20 маркетингова година е  

изпреварващото развитие на  производството на  пшеница  (765.41 млн.т),  в 

сравнение с потреблението (753.76 млн. т) и като следствие на това  натрупване на 

рекорден преходен запас  в края на 2019/20 г. -  289.50 млн.т, с 11.65 млн.т по-голям в 

сравнение с 2018/19 г.  

 

Производство на мека пшеница в  света, в млн. тона 

 

Пшеница – света 2018/19 Прогноза  2019/20 

    Юли’19 Нов.’19 Дек.’19 

Общо количество 731,3 771,5 765,6 765,4 

в това число:         

САЩ 51,3 52,3 52,3 52,3 

Аржентина 19,5 20,0 20,0 19,0 

Австралия 17,3 21,0 17,2 16,1 

Канада 31,8 33,3 33,0 32,4 

ЕС 136,9 151,3 153,0 153,5 

Русия 71,7 74,2 74,0 74,5 

Украйна 25,1 29,0 29,0 29,0 

Казахстан 14,0 14,0 11,5 11,5 

Турция 19,0 21,0 19,0 19,0 

Китай 131,4 132,0 132,0 133,6 

Индия 99,9 101,2 102,2 102,2 

 

През изтеклата  2019 година, търговията на подкръг „Зърно” на ССБ АД, като 

цялостно отражение на българския, черноморския и световните пазари на зърнени култури, 

бе повлияна от редица фундаментални и форсмажорни фактори от глобален мащаб. 

Традиционно на цената на зърното в България влияят:  

- агрометеорологичните прогнози и природните условия по време на сеитбата, 

растежа и прибирането на реколтата; 

- конкретните и навременни мелиоративни мероприятия, провеждани от 

производителите; 
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- конюнктурата на зърнения пазар в Черноморския регион - Русия, Украйна, 

Румъния, Казахстан, Турция, както и световно значимите борсови пазари САЩ, Франция и 

Германия (фиг. 10); 

- интересите на крупните търговци  и инвестиционните фондове в света; 

- политиката на държавите - световни износители и потребители; 

- прогнозите за равнищата на производство и потребление на зърно; 

- курса на еврото и американската валута; 

- цената на горивата, на работната ръка и селскостопанската техника. 

 

 

фиг.10 
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Хлебна пшеница 

Сключените договори в подкръг „Зърно“ на ССБ АД за 2019 г. са за хлебна 

пшеница, фуражна пшеница и царевица с обща стойност 33 226 928.84 лв. и дял от общия 

оборот от 7 %. Търсенето на пшеница се покачи още през януари и продавачите на пазара 

решиха да използват ситуацията и да се доверят на прогнозите за добра бъдеща реколта, 

продавайки на по-изгодна цена. Основно сделките се сключиха през месеците март, май, 

юли, август, октомври, ноември и декември. 

Все още има какво да се желае в посока на развитие на пазара на зърно в България 

и конкретно на подкръг "Зърно" на  ССБ АД. Това се дължи основно на слабата 

информираност на производителите за ролята на стоковата борса и нежеланието на 

купувачи (мелници, търговци, износители) да „излязат на светло”, т.е. прозрачния и 

фючърсно защитен пазар – борсата. Динамиката на цената на пшеницата през 2019 г. в 

България, Унгария и Украйна графично е представена на (фиг.11). 

 

фиг. 11 

В началото на годината цените на пшеницата в света и Черноморския регион бяха 

относително стабилни. Оценката за качеството и обема на реколта 2019 г., бяха 

обнадеждаващи. Котировките „купува” за хлебна пшеница в България през м.януари - 

февруари 2019 г. бяха  на нива 340.00 – 360.00 лв./тон без ДДС, за сравнение в началото на 

2018г. цената на пшеницата е 290.00  – 320.00 лв./ тон без ДДС. 
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През месеците март, април и май прогнозите в световен мащаб, и най-вече 

благоприятната прогноза за производство на пшеница публикувана от световните 

анализатори за обема на новата реколта, и данните за износ от Черноморския регион - 

Украйна, Русия и Казахстан свалиха цените в световен мащаб, което се отрази и на пазара 

на зърно в България. Цените през юни - август в България  бяха в диапазон  (фиг.12) 370.00 

– 390.00 лв. /тон без ДДС. На ССБ АД се сключиха сделки през месеците март, май, юли, 

август, октомври, ноември и декември на нива от 280.00 до 405.00 лв./тон без ДДС  за 

хлебна пшеница от производител закарана на място.  

На пазарите в САЩ, Франция и Германия, през 2019 година цената на хлебна 

пшеница остана относително стабилна (фиг.12). В началото на годината хлебната пшеница 

в САЩ се търгуваше на нива от 221.00 щатски долара за тон, а в края на година за 252.00 

щатски долара за тон, което е увеличение от 14 %. Във Франция и Германия, цената на 

хлебната пшеница отбеляза спад със съответно 11 % и 7 %. 

 

фиг.12 

В световен план България не е толкова голяма страна - износител на пшеница, че 

да може да влияе значително на пазара. Цените, на които се реализира българската 

пшеница на външните пазари, се определят до голяма степен от цените на големите страни 

- производители от ЕС,  Черноморския регион – Русия и Украйна. 
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Царевица 

  За разлика от пшеницата, промените в баланса на царевицата за  2019/20 г. са 

предимно с негативен  за ценовото развитие знак. Вниманието на пазарните участници е 

насочено преди всичко към  САЩ, основен доставчик на царевица за световния пазар (32-

35 % от глобалния износ). В средата на 2019 г. цените на царевицата достигнаха най-

високите си стойности (САЩ – 207.00 щатски долара за тон) заради неблагоприятните 

агрометеорологични условия по време на сеитбата и сухо и много горещо време. В края на 

2019 г. в САЩ цената достигна до 183.91 щатски долара за тон, което е намаление с 11% за 

половин година. 

Пазарът на западноевропейската царевица в началото на декември също се 

характеризираше с намаление на котировките на фючърсния и физическия пазар.            

Ценовото рали в САЩ обаче повлия  за възстановяване на цените на фуражното зърно в 

Евросъюза. Средата на декември цената на царевицата в Париж спадна до едномесечното 

си дъно -163.00 евро/т, но на 16 декември фуражното зърно вече се търгуваше там  по R 

166.50евро/т. 

       Прогнозата за глобалния  добив от царевица през настоящия сезон е увеличена с 

минималните 6 млн. т 1102.8 млн.т до  1108.6 млн.т, което е  16.2 млн.т по-малко спрямо 

предходния сезон, но с 28.7 млн.т повече в сравнение със 2017/18 г. Заслугата за  по-

оптимистичната глобална оценка е изцяло на Китай  - 260.77 млн.т, в сравнение с 254.00 

млн.т, очаквани през ноември и 257.33 млн.т – 2018/19 г.  В балансите на другите страни 

основни  производителки и експортьори на царевица няма промени в сравнение с данните 

от ноемврийския доклад. Прави впечатление потвърждението на високата оценка за 

производството на царевица в ЕС и Украйна през настоящия сезон – 64.6 млн.т и 35.5 млн.т 

съответно, в сравнение с 63.4 млн.т и 35.8 млн.т – 2018/10 г. и 62.0 млн.т и 24.1 млн.т – 

2017/18 г. 

         През следващия сезон страните от ЕС могат да засеят 9 милиона хектара царевица, 

което е с 3.4% повече в сравнение с настоящия сезон. Добивът ще се увеличи с 2.7% до 7.5 

тона от хектар.  Производството на царевица може да достигне 67.1 милиона тона, което е с 

4.6% повече в сравнение с настоящия сезон и с 8.9% повече спрямо 2018/19.    В момента на 

борсата преобладават настроения за продължаване на възходящия тренд и не само заради 

забележимия напредък в преговорите с Китай. Като подкрепящ цените фактор търговците  

изтъкват предстоящото одобряване на Споразумението за свободна търговия между 

Kанада, Мексико и Съединените щати, което ще замени Северноамериканското 

споразумение за свободна търговия (NAFTA). Мексико е голям вносител на американска 

царевица и подписването на подобно споразумение според брокерите в Чикаго ще има  
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позитивен ефект върху ценовото развитие. Въвеждането на 12% експортно мито за 

царевицата в Аржентина също е фактор с позитивен потенциал.  Към настоящия момент 

темповете на износа на американска царевица все още значително изостават от 

миналогодишния график – 15.5 млн.т срещу 27.6 млн.т. 

 

Производство на царевица в  света, в млн. тона 

 

Царевица – света 2018/19 Прогноза  2019/20 

  Юли’19 Нов.’19 Дек.’19 

Общо количество 1122,7 1005,1 1002,2 1008,6 

в това число:         

САЩ 366,3 352,4 347,0 347,0 

Аржентина 51,0 50,0 50,0 50,0 

Бразилия 101,0 101,0 101,0 101,0 

ЕС  63,4 64,2 64,6 64,6 

Украйна 35,8 34,0 35,5 35,5 

 

В началото на 2019 г. царевицата на зърно на ССБ АД запази цените си на нива от 

края на предходната година, които бяха между 260.00 – 290.00 лв./тон без ДДС. В края на 

годината цените бяха в диапазон между 250.00 – 270.00 лв./тон без ДДС, което е намаление 

с 7 %. 
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Фиг.13 
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Цените на царевицата в България плътно отговаряха на тенденцията на 

международните пазари, където наблюдавахме сходна картина в движението, както при 

графиката на царевицата (фиг.13). За сравнение увеличението на цената на царевица в 

САЩ е с 5%, в Украйна е с 1% и във Франция с 10%. 

 

Маслодаен слънчоглед 

В началото на 2019 г. липсваха значими промени на пазара на стоките от  

слънчогледовия комплекс. Цената на слънчогледовото семе на френския пазар запази 

равнище от 305.00-307.00 евро на тон, а в Украйна цената на маслодайната култура се 

стабилизира на равнище 340.00 – 350.00 щатски долара за тон.   

       В края на маркетинговата 2019 г. показателите в баланса на слънчогледовото семе 

отново са коригирани във възходяща посока и то с 2.3 млн.т спрямо ноемврийския доклад – 

от 51.2 млн.т до 53.5 млн.т (51.5 – 2018/219 г. и 47.8 млн.т – 2017/18 г.) В търговските среди 

се говори, че подобна драстична  позитивна промяна в данните не са наблюдавали от много 

години насам. В рамките само на един месец прогнозата за размера на украинската 

слънчогледова реколта беше увеличена с 1 млн.т  - от 14.5 млн.т на 15.5 млн.т, а оценката за 

добива от слънчогледово семе в Русия е с още по-драстичен скок 1.5 млн.т – от 13.0 млн.т 

до 14.5 млн.т. Прогнозата за ЕС също е благоприятна -  9.8 млн.т, в сравнение с 9.7 млн.т – 

2018/19 г. 

Производство на маслодаен слънчоглед в света, в млн. тона 

 

Слънчоглед - света 2018/19 Прогноза  2019/20 

    Юли’19 Нов.’19 Дек.’19 

Общо количество  51,5 50,5 51,2 53,5 

в това число:         

ЕС - 28 9,7 9,8 9,8 9,8 

Украйна 15,0 14,8 14,5 15,5 

Русия 12,7 12,0 13,0 14,0 

Аржентина 3,8 3,8 3,5 3,0 

Турция 1,8 1,6 1,8 1,8 

 

Въпреки рекордното производство и износ на  слънчогледово семе и слънчогледово масло в 

Русия и Украйна, цената им на местния и европейския пазари продължава да се покачва 

поради необичайно високото ниво на търсенето, провокирано главно от намаленото  

предлагане и по-високите цени на алтернативни продукти.  
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Фиг.14 

 

Цената на слънчогледовото семе на френския пазар в рамките на изминалия 

двуседмичен период се покачи  от  335.00 евро на тон до 348.00 евро на тон. (фиг.14). На 

украинския пазар цената на маслодайната култура скочи с 10-15 долара – до 362.00 – 375.00 

щатски долара за тон закаран на място и 345.00 щатски долара за тон (FOB цена).  

            На руския пазар  слънчогледът поскъпна  с 10-17 долара – до 305.00 – 315.00 щатски 

долара за тон от място. Пазарът на слънчогледово семе се устреми нагоре в средата на 

ноември. Маслоекстракционните заводи активно изкупуват маслодайната култура и трупат 

запаси от слънчоглед преди дългите новогодишни празници. Някои големи износители 

също са на пазара в търсене на големи обеми. 

 

Рапично семе 

 
Слабата европейска реколта и поскъпването на палмовото масло обусловиха 

формирането на стръмен  възходящ тренд на пазара на рапичното семе и рапичното масло. 

От началото на декември, след кратка ноемврийска корекция, цените на рапичното семе в 

Европа отново се устремиха нагоре, следвайки възхода на соевото масло след 

подписването на съглашението между САЩ и Китай и въвеждането на експортните мита в 

Аржентина.   
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Рапица - света 2018/19 Прогноза  2019/20 

    Юли’19 Нов.’19 Дек.’19 

Общо количество 72,8 71,8 68,5 68,2 

в това число: ЕС  20,1 18,7 17,0 17,0 

Канада 21,1 20,1 19,5 19,0 

Украйна 2,9 3,9 3,3 3,3 

Русия 2,0 2,0 2,1 2,1 

 

От 2 декември досега цената  на рапичното семе на борсата  в Париж се покачи с 

близо 20.00 евро – до 406.50 евро за тон за доставка през февруари (368.00 евро за тон – 

17.12.18 г.).  С над 20.00 евро поскъпна френската рапица и на физическия пазар до 413.00 

евро за тон (фиг.15) франко Мозел в сравнение с (371.00 евро за тон – 17.12.18 г.). На 

възходящ тренд са подчинени и цените в Украйна. Според  европейските търговски 

източници рапично семе в момента се предлага за износ от там средно по около 435.00 

щатски долара за тон FOB в сравнение с 420.00 – 425.00 щатски долара за тон FOB в 

началото на мсеца.  

В последните месеци цената на рапицата на българския пазар се увеличи с около 7% 

и достигна нива от 680.00 – 690.00 лв./ тон като предлагане няма.  

 

 
 

Фиг.15 
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Според актуализираните данни на Европейската комисия, вносът на рапично семе  в 

ЕС през изминалия период от 2019/20 г. маркетингова година е нараснал с 66% в сравнение 

с предходния сезон и  миналата година достигна 3.45 млн. тона. 
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОБЗОРИ И АНАЛИЗИ ОТ ССБ АД 

Дейността на отдел “Информация и анализ” към дирекция „Търговия и 

информация” в ССБ АД през изминалата 2019 година продължи с нарастващ темп и 

бележи относително високо развитие спрямо предишни години. Главните причини за това 

са традиционното активно търсене и използване на наша и световна борсова информация и 

анализи от банки, данъчни служби, съдебни институции, търговци и масмедии, редовното 

обогатяване на информационната база данни, позволяваща изготвянето на задълбочени 

анализи на световния пазар и тенденциите в развитието му и увеличаване квалификацията 

на експертите, занимаващи се непосредствено с информационни услуги, обзори и анализи, 

допринасящо за нарастване на качеството и количеството на издаваните аналитични 

справки.  

Най-новото, с което ССБ АД може да се похвали през 2019 г. е разработването и 

внедряването на нова Електронна платформа за управление на търговията и вътрешните 

бизнес процеси. 

Платформата е разработена от нашите американски партньори OSI и е изцяло 

собственост на ССБ.  

Разработени бяха обособени модули, функционално свързващи работата на цялата 

структура – като се започне от внасянето на оферти от борсовите посредници в 

секретариата на борсата, през деловодството и счетоводството, до търгуването в залата, 

администриране, одитиране, генериране на справки  и финалното оповестяване в борсовата 

Уеб-страница.  

Платформата е първата по рода си в България, която предлага завършен цикъл на 

организиран борсов пазар. 

 Актуалното при новата система е, че позволява дистанционно подаване на оферти и 

дистанционно наблюдаване на сесиите на ССБ в реално време и от всяко устройство. 

Архитектурата дава възможност за допълнително надграждане на модули, като например 

за неприсъствена търговия. Друга важна характеристика на системата е възможността за 

двупосочна комуникация с други софтуери и системи. Т.е. можем да свържем платформа 

на ССБ с платформите на нашите контрагенти, било то други борси или държавни 

институции. 

Целта е да се улесни, подобри и модернизира начинът на търгуване, както и с оглед 

на бъдещо разрастване и въвеждане на иновативни продукти, като беше закупено и 

инсталирано хардуерно и комуникационно оборудване и системен софтуер.  
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Това е сериозна крачка в посока подобряване и издигане нивото на борсовата 

търговия в България и визира всички заинтересовани – търговци, надзорни държавни 

органи, потребители на услуги, служители и външни клиенти. 

Традиционно и през изминалата година, потребители на борсовата и ценова 

информация останаха частни фирми, съдебни институции, вещи лица, министерства, 

подразделенията на Националната агенция по приходите, митнически служби, търговски 

банки, търговци и не на последно място средствата за масово осведомяване. Като 

предпочитан начин за получаване на пазарните обзори продължи да се утвърждава 

електронната среда. Продължи традицията ССБ АД да провежда редовни брифинги с 

журналисти, на които бяха предоставяни обстойни сравнителни анализи и актуални 

коментари на цените и тенденциите на световни  пазари на основни суровини.  

Освен редовните дейности, като обновяване и обогатяване на информационната 

база данни, задълбочаване на пазарните анализи, както за вътрешните, така и за световните 

пазари, служителите на направлението успяха да посрещнат и удовлетворят солидното 

количество отправени към борсата заявки. В допълнение към оперативната борсова 

информация, нараснаха в количествено и качествено отношение информационните справки 

и анализите на ценови котировки за най-търгуваните стоки през 2019 г. - енергоносителите 

и зърнените култури. На web – страницата на www.sce-bg.com на ССБ АД потребителите 

могат да намерят актуална информация за борсовата цена на основните горива, която се 

обновява всяка седмица. Изключително полезна беше събираната и предоставяна след 

обработка информация, като всеки от потребителите беше в състояние да прогнозира и 

оформя бъдещото си поведение на пазара, в съответствие със своите интереси, разчитайки 

на професионализма и високото качество на търсената от него услуга. 

През миналата година не прекъсна съвместната ни работа с “Профекс консулт” 

ЕООД и редовно три пъти седмично се изготвяха обширни пазарни анализи за състоянието 

на световния зърнен пазар, пазарите на захар и олио. Абонати на тези обзори през цялата 

изминала година бяха предимно банки и крупни търговци на зърно и храни, както и 

държавни институции. 

Продължи редовното изготвяне на ежеседмични и ежемесечни справки за 

дейността на ССБ и тяхното предоставяне на ДКСБТ. Осигурена бе 100 % от необходимата 

на комисията борсова информация относно стокови групи, цени на основни продукти и 

сключени сделки, която се използва за популяризиране на борсовата търговия в България. 

Традиционен партньор и потребител, както и през изминалите години, на 

обобщена ценова и статистическа информация си остана и Системата за агро-пазарна 

информация /САПИ/, която използва получената от направлението информация, наред с 
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други източници, в своите периодични бюлетини. Продължи дългогодишното ни 

сътрудничество с всички национални и регионални печатни и електронни медии.  

И през 2019 г. фирмите - членове на ССБ АД получаваха редовно по е-mail пълна 

информация за борсовата дейност два пъти седмично: в понеделник – списъците с оферти 

за предстоящите сесии и в петък – протоколите от вече проведените сесии за зърно, 

хранителни и индустриални стоки, както и таблица за данните по сключените сделки на 

пода на Софийска стокова борса АД. Тази информация е публично достояние на web -  

страницата на борсата www.sce-bg.com. 

С поглед към изминалата година може да подчертаем, че нарасна ролята на ССБ 

АД като източник на обективна, редовна и аналитична информация за цени в света, 

региона и страната, което все по-пълно я доближава до основната й функция като борса, а 

именно високо организиран стоков пазар. 

 


