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Софийска стокова борса АД - годишен отчет за 2021 г.

Изминалата 2021 година се характеризираше с надеждите за изход от глобалната
финансово-икономическа криза и несигурността и ограниченията, предизвикани найвече от проблемите, докарани на света от Коронавируса и неговите последици, които
засягат всички аспекти на живота ни повече от година, но тези надежди за бързо
възстановяване не се оправдаха. Спадът в икономическата активност се преодолява
неимоверно трудно и прогнозите за света не са оптимистични, а България понася
негативните последици от общото забавяне и на европейската икономика. Като добавим
и допълнителните проблеми като обезкръвяването на малкия и среден бизнес, спадът на
потреблението, застоят на инвестициите, забавянето на износа и главоломно растящите
цени на основните енергоносители, ясно се очертават трудни моменти за българската
икономика и през предстоящата година. В същото време не трябва да забравяме, че 2021
беше година на избори у нас, и то не само еднократни и парламентарни. Българите
преживяха сериозна политическа криза на три пъти, довела до развихряне на
междупартийните борби, спад в координацията на институциите и икономическата
активност на пазарните субекти и осезаемо влошаване на икономическия климат.
Като прибавим и факта, че проблемите, забавянето 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, последиците в дългосрочен план от тази
световна криза ще продължат да оказват влияние на резултатите, както върху
икономиката, така и върху борсовата търговия в България. И все пак през 2021 година,
когато се навършиха 30 години от учредяването й като първата борса в следвоенна
България, "Софийска стокова борса" АД успя да компенсира тази отрицателна тенденция
и с максимална мобилизация на своя потенциал извоюва стабилно ниво на работа и
възходящ общ оборот при условията на световна пандемия.
През 2021 година, Годишното отчетно събрание на акционерно дружество
Софийска стокова борса, проведено на 21.04.2020 г., одобри действията на
ръководството на борсата, утвърди извършените промени, прие резултатите от дейността
на ССБ АД през 2020 г. и набеляза насоки за по-нататъшното й развитие през 2021 г.
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Продължи развитието на организационно укрепване на борсата, изразяващо се
главно в замяната на пасивни борсови членове с нови, активно търгуващи в борсовата
зала. Не бяха изключени борсови членове и общият брой на членската маса се установи
на 54 фирми борсови членове, които търгуваха активно през годината. Съответно бяха
проведени необходимите курсове за обучение на борсови посредници и през годината
бяха сертифицирани 4 нови брокера, които впоследствие получиха лиценз за търгуване
от ДКСБТ и акредитация за търгуване на борсовия под. Редовно бяха провеждани 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 2021 г. Борсовият арбитражен съд разгледа 7 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 2021 г.
През 2021 г. на пода на "Софийска стокова борса“ АД са реализирани борсови
сделки на обща стойност 508 489 924.14 лв., в сравнение с 446 201 573.41 лв. за 2020 г.,
което представлява увеличение с около 14 % на годишна база (фиг.1).

Фиг.1
През 2021 г. броя на регистрираните на ССБ АД сделки e 1281. 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.
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 2021 г. за пореден път
относителният дял на подкръг „Индустриални стоки” нарасна.
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В това отношение ССБ АД следва практиката на световните стокови борси, в
чиято дейност най-активно се търгуват т.н. „индустриални борсови стоки” – горива,
химикали, метали и т.н.
В подкръг „Индустриални стоки” бяха сключени сделки на обща стойност
484 292 185.33 лв., а сделките в подкръг „Хранителни стоки” са с общ оборот от
550 512.51 лв. Търговията на подкръг „Зърно” през 2021 г. обхваща типично борсови
стоки, които традиционно се търгуват на световните пазари, като са сключени сделки на
обща стойност 23 647 226.30 лв. За разлика от предишните години през изминалата 2021
г. сме свидетели на раздвижване на пазарните субекти от хранителната и зърнена
промишленост, и все повече от тях явно предпочитат да излязат на „светло” и да
търгуват на борсата.

Фиг.2
Активността на търговията на ССБ е илюстрирана на (фиг.2), и е видно че
въпреки лошия микроклимат, въпреки пандемията и цялостната икономическа
обстановка търговията е разпределена през цялата година.
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През I-во тримесечие реализирахме оборот от 121 937 607.30 лв., през II-ро
тримесечие 177 203 106.29 лв., през III-то тримесечие 44 031 058.13 лв. и IV-то
тримесечие 165 318 152.42 лв. Досега най-високите резултати борсовата търговия
реализираше през последните два месеца от годината. През последните две години обаче
наблюдаваме сравнително равномерно разпределение на търговията през цялата година.

6

Софийска стокова борса АД - годишен отчет за 2021 г.
АНАЛИЗ НА ТЪРГОВИЯТА В ПОДКРЪГ „ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”
През 2021 година, имаше по-голяма активност в подкръг „Хранителни стоки”.
На пода на борсата имаше множество оферти „купува“ и „продава“, и се сключиха
сделки на обща стойност 550 512.51 лв. Обект на сделките бяха основно кашкавал,
сирене, минерална вода и други (фиг.3).

Фиг.3
Офертите за рафинирано и сурово слънчогледово олио присъстваха регулярно в
офертните списъци на ССБ АД, но сделки не се сключиха.
През 2021 г. отново наблюдавахме 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 1235.00 щатски
долара за тон, а в края се увеличи с 13 % до нива от 1400.00 щатски долара за тон.
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Цената на суровото слънчогледово масло в черноморския регион също се покачи.
В Украйна експортните котировки на маслото се увеличиха с 6% до 1300.00 – 1325.00
щатски долара за тон FOB Одеса/Николаев (1220.00 - 1265.00 щатски долара за тон FOB
– 06.01.2021 г.). С положително отклонение от 11% се покачиха и експортните
котировки на суровото слънчогледово масло на руския пазар - до 1285.00 – 1300.00
щатски долара за тон FOB Новоросийск (1160.00 – 1180.00 щатски долара за тон –
06.01.2021 г.)

Фиг.4
В България, за разглеждания период, цената на слънчогледово олио в ПВЦ
бутилки по 1 литър без ДДС се увеличи с 34 %. Като в началото на годината цената на
едро беше 2.22 лв. за бутилка, а към настоящия момент е средно 2.97 лв. за бутилка.
Друга основна борсова стока е захарта, която следихме през цялата година на
представителните международни пазари (фиг.5). Тя отбеляза ръст в цената от 20 % за
бяла рафинирана захар, търгувана на борсата в Лондон и 25 % за сурова нерафинирана
захар, търгувана на борсата в Ню Йорк. В началото на годината цените бяха съответно
411.80 щатски долара за тон - Лондон и 331.60 щатски долара за тон - Ню Йорк.
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В края на годината цените се повишиха до нива 494.70 щатски долара за тон Лондон и 414.03 щатски долара за тон - Ню Йорк.

фиг.5
На българския пазар през месец януари бяла рафинирана захар в пакети по 1 кг.
се предлагаше на едро на средна цена 1.13 лв./кг., а в края на годината през месец
декември цената достигна до 1.38 лв./кг. без ДДС, което е увеличение на цената с 22 %.
Оризът в пакети по 1 кг. се предлагаше на едро на средна цена 1.49 лв./кг. в
началото на годината, а в края през месец декември цената стигна до 1.91 лв./кг. без ДДС
при увеличение от 28%.
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 0.83 лв./кг., а в края на годината през месец
декември цената достигна до 0.96 лв./кг. без ДДС, което е увеличение с 16 %.
Увеличението на цените на хранителните продукти в България за изминалата
2021 г. е в диапазон 15-25%. Общата констатация за цените на хранителните стоки,
търгувани на пода на ССБ АД през 2021 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 да
се сключват на подкръг „Индустриални стоки”, като през 2021 г. този подкръг формира
90 % от борсовия оборот или 484 292 185.33 лв.
Активността на търгуване се запази сравнително висока в рамките на цялата
2021 г., като осреднената стойност на сделките сключвани в този борсов подкръг е
450 000.00 лева/сделка. На (фиг.6) е представена структурата на оборота по основни
групи стоки за 2021 г. в борсовия подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД.

Фиг.6
Търгуваните обеми енергоносители (горива и енергийни материали) формират
90% от общия оборот на подкръг „Индустриални стоки” или

430 005 141.48 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 2021 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 51.34 щатски долара за барел и достигна към настоящия момент 79.32
щатски долара за барел, т.е. бележи увеличение с 54 % 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 1350.00 лв. на хил.л без ДДС, а в края на годината достигнаха нива от 2050.00 лв.
на хил.л без ДДС, или 51% увеличение на цената.
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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 1400.00 лв. на хил. л. без ДДС, а в края на годината 2000.00 лв.
на хил. л без ДДС, като увеличението е от 42 %.
Голям брой сделки се сключиха и за газьол за отопление, като в началото на
годината ценовият диапазон варираше от 1316.00 – 1445.00 лв. на хил. л без ДДС, а в
края на годината от 1775.00 – 1949.00 лв. за хил. л без ДДС. Увеличението на годишна
база е около 35%.
Сключиха се сделки и за газ пропан бутан като в началото на годината сделките
бях в диапазон от 710.00 – 733.00 лв. на хил.л., а в края на годината сделките са от
1100.00 – 1166.00 лв. на хил.л. През изминалата 2021 г. наблюдавахме най-голямо
увеличение на цената на газ пропан бутан от около 59%.
На второ място в подкръг „Индустриални стоки” са сделките в групата на
минерални неметални суровини, които формират 4% от оборота в подкръга и са на обща
стойност 19 793 820.00 лв. Пандемията провокира интерес към различни видове
индустриални стоки, текстилни изделия и други.

Сключиха се множество сделки с

различни видове и качества масла, греси, смазки, антифриз и спирачна течност при
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относително постоянни цени, зависещи от количеството, опаковката и начина на
доставка.
На трето и четвърто място в подкръг „Индустриални стоки“ са сделките с
метали и метални изделия и други, които формират около 3% от общия оборот на
подкръга, на стойност 12 637 689.51 лв. за метали и 7 587 514.76 лв. за химикалите.
Цената на скрап от черни метали се движеше в диапазона 125.00 – 180.00 лв./тон,
сключиха се сделки за отпадъци от алуминий в диапазон 1100.00 – 1400.00 лв./тон,
отпадъци от мед - 7500.00 - 8300.00 лв./тон, скрап от олово в диапазон - 800.00 - 1100.00
лв./тон и т.н.
В съответствие с глобалната епидемична обстановка цените в световен мащаб
се увеличиха както следва: цената на калая бележи най-голямото увеличение от 90% на
годишна база, от 20540.00 до 39197.00 щатски долара за тон. Цената на никела бележи
увеличение от 24% на годишна база, от 16540.00 до 20587.00 щатски долара за тон.
Цената на оловото бележи увеличение от 16% , от 1972.00 до 2297.00 щатски долара за
тон. Цената на цинка се увеличи с 42%, от 1978.00 до 2818.00 щатски долара за тон.
Увеличение бележат цените на алуминий и алуминиевата сплав, съответно с 30% и 15%.
Цената на медта се увеличи с 25%, от 7741.50 до 9691.50 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”.
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АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГОВИЯТА НА ПОДКРЪГ „ЗЪРНО” НА ССБ АД
През изминалата календарна 2021 година международните зърнени пазари
следваха спиралата на ценовото покачване и то въпреки сравнително високите добиви
от основните зърнени култури. По данните на Международния съвет по зърното (IGC)
общото производство на зърнени храни в света през 2020/21 г. достигна рекордните 2,22
млрд.т, в сравнение с 2,19 млрд. т през 2019/20 г. и 2,14 млрд.т през 2018/19 г.
Анализаторите коментират, че през изминалата година пазарът получи силна подкрепа
от рязкото поскъпване на петрола и газа, увеличението на цените на торовете и
продуктите за растителна защита, поскъпването на фрахта, логистичните проблеми, а
също така промените в тарифната политика на държавите износителки и най-вече Русия
и Аржентина. Подчертано силно влияние върху зърнените пазари през 2021 г. оказа
климатичният фактор, като информациите за дефицит от влага в едни държави се
редуваха със съобщения за поройни дъждове и наводнения в други страни. Специално
трябва да отбележим засилената спекулативна активност на зърнените пазари през 2021
г. придружена с много висок ценови волаталитет, за което в значителна степен
допринесе обстановка на несигурност свързана с бързото разпространение на
коронавирусната зараза.
Изключително добра характеристика за развитието на аграрните пазари през 2021
г. в своето новогодишно послание дава Мишел Портие - президент на Агрител (Agritel),
водеща европейскса аналитична и консултантска компания профилирана в пазарните
анализи и изработване на стратегии за развитие на аграрния сектор.
„2021 година ще остане в спомените ни като много предизвикателна година. Тя ни
показа колко крехки сме пред предизвикателствата на майката природа, като
климатичните промени или вирусите.
Вече твърде дълго време Covid е част от нашия живот. Въпреки усилията и
постиженията на медицинската общност, които заслужават похвала, той руши
социалните ни отношения и на работното място и в личния ни живот.
Кой би предположил само преди година, че цените на рапицата ще достигнат 800
евро за тон или, че пшеницата ще премине праг от 300 евро за тон? Това показва колко
непредвидими са нашите системи”. Мишел Портие
система

е

отслабена

от

глобалното

затопляне.

констатира, че „аграрната ни
То

генерира

безпрецедентни
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метеорологични прояви, които са източник на нестабилност не само в селскостопанския,
но и в енергийния сектор…” .
И тази година тонът за ценовото развитие на зърната диктуваше борсата в Чикаго,
като посоките на ценовите отклонения често бяха с различен знак при различните
зърнени култури. Най-драматичната и най-динамичната промяна в началото на зимата
настъпи на пазара на пшеницата.
На 24 ноември цените на пшеницата на борсата в Чикаго подкрепени от
прогнозите за напрегнат световен баланс и ограниченията в износа от Русия се изкачиха
до най-високите стойности от ноември 2012 година насам – 317.20 щ.д/тон (8,63 щ.д/ за
бушел), а декемврийският фючърс мелничарска пшеница

на борсата в Париж

(EURONEXT) поскъпна до рекордните за европейската история 313.50 евро/тон. тъй като
спекулантите започнаха да прибират печалбите, продавайки купените на значително пониски цени контракти. Веднага след най-големия американски празник, Денят на
благодарността в края на ноември положението рязко се промени, като цените на
пшеницата започнаха стремително да падат под пресата на масирани спекулативни
продажби, провокирани от разговори за спад в потреблението вследствие на бързото
разпространение на новия щам на коронавирусната зараза – омикрон.
Почти през целия изминал двуседмичен период (04-18.12.21 г.) цените на
пшеницата на международните и представителните регионални пазари се плъзгаха в
низходяща посока. Тонът за негативното развитие отново задаваше борсата в Чикаго, но
рязкото нарастване на интереса към спекулативните продажби беше характерно и за
европейския пазар. За понижението на цените в Щатите и в Европа през миналата
седмица

в

значителна

степен

допринесе

и

по-оптимистичната

прогноза

на

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за глобалното предлагане на пшеница.
Редовният месечен доклад на USDA за състоянието на глобалния зърнен баланс беше
оповестен на 9 декември и веднага стана основна тема за коментар в търговските среди и
сред водещите експерти.
Според нашите данни в рамките на една година (от 31 декември 2020 г. до 31
декември 2021 г.) цената на меката червена зимна пшеница на борсата в Чикаго се
покачи от 274.00 щ.д/тон до 337.00 щ.д/тон или с 23%, а на борсата в Париж
(EURONEXT) мелничарското зърно поскъпна от 213.00 евро/тон до 278.00 евро/тон с
30,5%, През същия период цената на мартенския контракт царевица в Чикаго скочи с
22,6 на сто – до 233.50 щ.д/тон, а в Париж – с 11%, до 243.00 евро/тон. Най-драстично и
според повечето експерти непредвидимо по мащаби поскъпване отбелязаха рапичното
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семе на EURONEXT през 2021 г. – с 80.4 на сто, от 418 евро/тон за февруарския
контракт при закриване на борсата на 31 декември 2020 г. до 754.00 евро/тон 31
декември 2021 г.
В края на декември USDA коригира ноемврийските оценки за Русия, Австралия и
Канада във възходяща посока и на тази база вдигна прогнозната летва за глобалното
производство на пшеница (фиг.10) с 2,61 млн.т, от 775,28 млн.т до рекордните 777,89
млн.т (775,90 млн.т – 2020/21 г., 762,2 млн.т – 2019/20 г.
Производство на зърнени храни и маслодайни семена в света (млн.т)
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Пшеница – света 762,9
в това число:
САЩ
47,4
Аржентина
18,5
Австралия
20,9
Канада
30,0
ЕС
151,1
Русия
85,2
Украйна
27,0
Казахстан
14,8
Турция
21,0
Китай
134,3
Индия
98,5
Царевица – света 1080,0
в това число:
САЩ
371,1
Аржентина
32,0
Бразилия
82,0
ЕС
62,0
Украйна
24,1
Ечемик - света 143,1
в това число:
Канада
7,9
Австралия
9,2
ЕС
58,7
Русия
20,2
Украйна
8,7
Турция
6,4
Соя - света
341,5
САЩ
120,1
Бразилия
122,0
Аржентина
37,8
Слънчоглед
47,9
в това число:

2021/22
Прогноза
Юни’21

Нов.’21

Дек.’21

730,9

762,3

774,7

794,4

775,3

777,9

51,3
19,5
17,6
32,2
136,7
71,7
25,1
14,0
19,0
131,4
99,9
1123,3

52,6
19,8
14,5
32,7
138,7
73,6
29,2
11,7
17,5
133,6
103,6

49,7
17,7
33,0
35,2
126,0
85,4
25,4
14,3
18,3
134,3
107,9

44,8
20,0
31,5
21,0
138,4
74,5
33,0
12,0
16,3
136,9
109,5

44,8
20,0
34,0
21,7
138,7
75,5
33,0
12,0
16,3
136,9
109,5

1119,7

1122,8

51,7
20,5
27,0
32,0
137,5
86,0
29,5
14,0
17,0
136,0
108,0
1189,9

1,204.6

1,208.7

364,3
51,0
101,0
64,4
35,8
139,3

346,0
51,0
102,0
66.7
35,9
157,8

358,5
50,5
87,0
67,1
30,3
159,4

380,8
51,0
118,0
66,7
37,5
157,2

382.6
54,5
118,0
67,9
38,0
146.2

382.6
54,5
118,0
70,3
40,0
146.5

8,4
8,8
56,0
16,7
7,6
7,4
361,0
120,5
119,7
55,3
50,6

10,4
10,1
55,2
19,9
9,5
7,9
339,8
96,7
128,5
48,8
53,9

10,7
13,1
54,2
20,6
8,0
8,1
365,3
114,8
137,0
46,2
49,1

12,5
10,0
56,0
19,8
9,1
6,2
385,5
119,9
144,0
52,0
54,9

7,1
12,0
53,9
17,0
10,2
4,5
384,0
120,4
144,0
49,5
56,0

7,0
13.0
53,9
17,0
10,2
4,5
381,8
120,4
144,0
49,5
57,0
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ЕС - 28
Украйна
Русия
Аржентина
Турция
Рапица - света
в това число: ЕС
Канада
Украйна
Русия

10,4
13,7
10,4
3,5
1,6
75,0
22,2
21,3
2,2
1,5

9,5
15,0
12,7
3,8
1,8
72,9
20,1
20,6
2,9
2,0

9,4
16,5
15,3
3,2
1,8
69,1
15,2
19,6
3,5
2,0

8,8
14,1
13,3
3,4
1,6
72,5
16,3
19,5
2,8
2,6

10,0
16,7
14,5
3,4
1,80
74,1
17,2
20,5
3,0
2,4

10,2
17,0
15,0
3,4
1,75
67,5
17,1
13,0
3,1
2,8

10,2
17,5
15,5
3,4
1,75
68,4
17,3
12,6
3,1
2,8

Фиг.10
Добивът от пшеница на Зеления континент през 2021/22 г. вече се оценява на
рекордните 34 млн.т, с 2,5 млн.т над ноемврийските данни и с 0,7 млн.т над предишния
връх, регистриран миналата година. Това е втората рекордна година за Австралия след
драстичния спад през 2019/20 г., когато производството на пшеница в страната, основен
конкурент на САЩ и Евросъюза в азиатския регион, се срина до 14,5 млн.т вследствие на
катастрофалната суша. Прави впечатление и оптимистичната прогноза за друг основен
конкурент на ЕС на международния пазар. Прогнозата за размера на новата
аржентинска реколта възлиза на 20 млн.т в сравнение с 17,6 млн.т ожънати през
2020/21 г. За отбелязване е и увеличението на оценката за размера на австралийския
износ в сравнение с ноемврийската прогноза – от 23,5 млн.т на 25,0 млн.т. С 1 млн.т в
сравнение с ноемврийските показатели е увеличена прогнозата за размера на руската
реколта (до 75,5 млн.т), а перспективата за Канада е подобрена с 650 хил.т (до 21,65
млн.т). Впрочем и декемврийските данни за ЕС изглеждат по-оптимистично – 138, 7
млн.т, в сравнение с 138,4 млн.т набелязани преди един месец и 126,93 млн.т ожънати
миналата година.
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Фиг.11
Междувременно прогнозата за световното потребление на пшеница (фиг.11)
през 2021/22 г. беше увеличена с 1,93 милиона тона до 789,35 милиона тона (782,25
милиона тона през 2020/21 г. и 748,33 милиона тона през 2019/20 г) главно вследствие на
очакваното увеличаване на потреблението на пшеница за фуражни цели в Австралия,
ЕС и Русия.
Прогнозата за световниия износ на

пшеница в декемврийския доклад беше

увеличена с 2,3 млн.т спрямо данните отпреди един месец - до рекордните 205,5 млн.т.
С 2,38 млн.т във възходяща посока беше коригирана и оценката за обема на
преходните запаси от пшеница в света в края на настоящия сезон до 278,18 милиона
тона (289,94 милиона тона през 2020/21 г. и 299,22 милиона тона през 2019/20 г.). Тук е
мястото да отбележа, че намаленият в сравнение с предходните години преходни
наличности от пшеница демонстрират и напрегнат световен баланс, но все пак тези
данни са по-оптимистични в сравнение с ноемврийската прогноза и дори в сравнение с
очакваното от търговските среди равнище от 276 млн.т.
В декемврийската редакция на баланса за царевицата експертите на USDA
отново, както и в двата предишни доклада, повишиха прогнозата си за производството
на царевица в световен мащаб, както и за нивото на преходните запаси в началото и в
края на текущия сезон 2021/22 г.
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Прогнозата за глобалния добив от царевица през 2021/22 г. е увеличена с 4,11
млн.т до 1208,73 милиона тона, което е с 85,93 милиона тона повече от 2020/21 г.
За Украйна прогнозата за производството е увеличена с 2 млн.т до 40 млн.т (35,89 млн.т
- 2020/21 г.), за ЕС - с 2,5 млн.т до 70,35 млн.т (67,09 милиона тона).
Оценката за световното потребление на царевица е коригирана нагоре с 3,81
милиона тона (до 1195,88 милиона тона) поради засиленото използване на фуражната
култура за промишлена преработка - производството на етанол.
Поради изпреварващото развитие на производството в сравнение с потреблението
оценката за нивото на световните преходни запаси от царевица в края на настоящия
сезон е увеличена с 1,12 милиона тона до 305,54 млн.т, а това е с 12,85 милиона тона
повече от края на предходната маркетингова година.
Анализаторите отбелязват, че негативното влияние на по-оптимистичните
прогнозни числа върху цените на царевицата в Щатите, а и в глобален мащаб почти
веднага след публикуването на доклада беше неутрализирано от информациите за
влошаване на агрометеорологичните условия в Бразилия и Аржентина.
За разлика от царевицата промяната в прогнозните числа при соята според
независимите експерти беше с позитивен за ценовото развитие знак. Става въпрос за
редуциране на оценката за глобалния добив с 2,32 млн.т до 381,78 млн.т (366,23 млн.т
през 2020/21 г. и 339 млн.т през 2019/20 г.). Веднага трябва да отбележим обаче, че
причината за корекцията в глобалната прогноза е влошената перспектива за
производството на маслодайната култура не в основните страни производителки, а послабата от очаквана реколта в Китай.
В раздела за слънчогледовото семе обаче промените в прогнозните данни
определено са депресиращи за ценовото развитие. Перспективата за световното
производство на слънчоглед през 2021/22 г. за пореден път е подобрена, като този път
прогнозната планка е вдигната с 1 млн.т, от 56,01 млн.т до рекордните 57,04 млн.т, а това
е с драстичните близо 8 млн.т повече в сравнение с резултата от предходния сезон.
Увеличение на прогнозните данни, в сравнение с ноемврийския доклад идва от повисоките добиви в Русия и Украйна – 15,5 млн.т и 17,5 млн.т спрямо 15,0 млн.т и 17,0
млн. т набелязани през ноември и 13,27 млн.т и 14,1 млн.т – 2020/21 г. В декемврийския
доклад е потвърдена и високата оценка за производството на слънчогледово семе в ЕС –
10,15 млн.т, в сравнение с 8,85 млн.т през 2020/21 г.
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Фиг.12
През изтеклата 2021 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;
- конюнктурата на зърнения пазар в Черноморския регион - Русия, Украйна,
Румъния, Казахстан, Турция, както и световно значимите борсови пазари САЩ, Франция
и Германия (фиг. 12);
- 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.
- задържането на продажбите на зърното от новата реколта от страна на
производителите… и т.н.
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Хлебна пшеница
На фона на рекордно повишение на цените на хлебната пшеница по света в
началото на декември цените тръгнаха надолу. Основният фактор за понижение на
цените в Щатите и на Стария континент бяха очакванията за спад в потреблението на
пшеница вследствие на бързото разпространение на новия щам на коронавируса –
омикрон, на фона на по-оптимистичните в сравнение с ноемврийските прогнози за
развитие на глобалното производство. Ценово дъно в рамките на двуседмичния период
мартенски контракт пшеница отбеляза на 15-16 декември – 276.00 щ.д/тон, но на 17
декември борсата затвори на равнище около 285.00 щ.д/тон.
В Русия правителството взе решение да ограничи износа на зърнени храни от 15
февруари до 30 юни с квота в размер на 11 милиона тона, в това число 8 милиона тона
пшеница. Правителството на Аржентина също обяви ограничаване на износа на
царевица и пшеница през 2021/22 маркетингова година. Износът на пшеница ще бъде
ограничен до 12,5 милиона тона, което е с 1 млн.т под нивото прогнозирано в доклада на
USDA, но в същото време с 1,3 млн.т повече в сравнение с количеството натоварено за
износ предходния сезон.
В началото на годината цените на пшеницата в света и Черноморския регион не
бяха стабилни. Оценката за качеството и обема на реколта 2020 г., бяха обнадеждаващи.
В началото на годината хлебната пшеница в Русия се търгуваше на нива от 260.00 щ.д/
тон, а в края на година за 330.00 щ.д/тонон, което е увеличение от 27%. В Украйна
цената на хлебната пшеница се повиши с 26%, от 260.00 ш.д/тон. до 327.00 щ.д/тон.
Котировките „купува”-„продава“ за хлебна пшеница в България през м.декември
2020 г. - февруари 2021 г. бяха на нива 330.00 – 350.00 лв./тонон без ДДС. В края на
2021 г. цените на хлебната пшеница в България достигнаха 530.00 лв./тонон без ДДС
Сключените договори в подкръг „Зърно“ на ССБ АД за 2021 г. са за хлебна
пшеница, фуражна пшеница и царевица с обща стойност 23 647 226.30 лв. Търсенето на
пшеница се покачи още в началото на годината 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 февруари
и ноември на нива от 350.00 – до 630.00 лв./тонон без ДДС.
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
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фючърсно защитен пазар – борсата. Динамиката на цената на пшеницата през 2021 г. в
България, Унгария и Украйна графично е представена на (фиг.13).

фиг. 13
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На пазарите в САЩ, Франция и Германия, през 2021 година цената на хлебна
пшеница варираше в зависимост от прогнозата за добиви от пшеница и в зависимост от
извънредната епидемична обстановка в света. (фиг.14). В началото на годината хлебната
пшеница в САЩ се търгуваше на нива от 274.00 щ.д/тонон, а в края на година за 337.00
щ.д/ тон, което е увеличение от 23 %. Във Франция и Германия, цената на хлебната
пшеница се повиши съответно с 24 % и 27 %.

фиг.14
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
Балансът на фундаменталните фактори при царевицата според доклада на USDA
определено предполагаше развитие на низходяща ценова конюнктура, но дефицита от
влага в Южна Америка и въвеждането на ограничения при износа на царевица от
Аржентина обусловиха твърд тон в развитието на борсовите котировки и физическия
пазар в Щатите през изминалия двуседмичен период и то въпреки изразеното понижение
на цените на пшеницата на американския пазар. Всъщност информацията за
ограниченията при износа на царевица от Аржентина оказа предимно психологически
ефект, тъй като при по-внимателен поглед към параметрите на лимитиращия износа на
фуражно зърно режим се разбира, че ограничението при износа на царевица от
Аржентина до 41,6 млн.т фактически представлява увеличение спрямо обема на експорта
от предходния сезон с 1,8 млн.т, а освен това и с 2,6 млн.т надхвърля нивото на експорта
прогнозирано от USDA в Доклада за състоянието на глобалния зърнен и маслодаен
баланс.
Въпреки това с подкрепата на соята царевицата завърши двуседмичния период на
борсата в Чикаго на 17 декември с умерено положително отклонение от 3,5 долара, на
равнище от

227.16 щ.д/тонон, като експортната цена на щатската царевица остана

практически непроменена - 260-262 щ.д/тон FOB (216 щ.д/тон – 17.12.21 г.) – фиг.15.

фиг.15
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Говорейки за перспективите за развитие на пазара на царевицата, търговците
виждат по-високи ценови перспективи, тъй като „фермерите прибират реколтата,
но продължават да задържат продажбите”. Освен това, конкуренцията от страна на
украинската царевица с навлизането в зимния период ще отслабва.

фиг.16
На европейския пазар Еuronext цената на януарския контракт царевица се
понижи с 2.5 евро, от 245.00 евро/тон до 242.50 евро/тон. С 2.5-4.0 евро спадна и
цената на френското фуражно зърно на експортния пазар – 253.00 – 257.00 евро/тон
FOB Рейн/Бордо (202.00 – 205.00 евро/тон FOB – 17.12.20 г.). Според COCERAL
през 2022 г. Реколтата от царевица в ЕС-27 през 2022 г. се очаква да бъде само с
минималните 80 хил. тона над миналогодишното равнище – около 66.27 млн.т. Послаби в сравнение с 2021 г. резултати се очакват във Франция (13.80 млн.т спрямо
14.17 млн.т) и Румъния (11.70 млн.т спрямо 12.07 млн.т). В същото време в Унгария
залагат на

добра реколта – 8.12 млн. т (6.44 млн.т – 2021 г.). Прогнозата за

България също е позитивна – 3.58 млн.т в сравнение с 3.41 млн.т 2021 г.
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Производство на царевица в ЕС - 27, в млн. тона

Общо ЕС -27
Франция
Италия
Румъния
Унгария
Германия
Испания
Полша

2018

2019

2020

2021

59,91
11,77
6,15
11,43
8,50
2,70
3,14
4,10

65,07
12,76
6,05
13,51
8,00
3,11
4,67
4,86

62,49
13,65
6,14
9,36
8,39
3,88
3,56
4,25

66,18
14,17
5,95
12,07
6,44
4,21
3,64
6,04

2022
прогноза
66,27
13,80
5,90
11,70
8,12
3,95
3,50
5,42

Цената на украинската царевица през изминалия двуседмичен период се понижи
средно с 3 долара до - 275.00 щ.д за тон FOB за товарене през януари (275. за тон
FOB – 17.12.20 г.).
В началото на 2021 г. царевицата на зърно на ССБ АД запази цените си на нива
от края на предходната година, които бяха между 330.00 – 350.00 лв./тон без ДДС. В
края на годината цените бяха в диапазон между 480.00 – 500.00 лв./тон без ДДС, което е
увеличение с 41 %. За сравнение увеличението на цената на царевица в САЩ е с 29%, в
Украйна е с 17% и във Франция с 13%. (фиг.17)
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фиг.17
Маслодаен слънчоглед
Публикуването

на

все

по-оптимистични

оценки

за

производството

на

слънчогледово семе в света и най-вече в Русия, Украйна и ЕС оказаха силно
депресиращо влияние върху цените на стоките от слънчогледовия комплекс в
черноморския регион. Докато цената на слънчогледовото семе във Франция през
изминалия двуседмичен период остана непроменена (620.00 – 625.00 евро St Nazaire), то
в Украйна средната експортна цена на основната маслодайна култура спадна с 15.00
долара – до 665.00 щ.д/тон FOB черноморско пристанище, (595.00 ш.д/тон FOB на 17.12.
20 г.). Според украински търговски източници „въпреки че много преработватели вече
изпитват известен недостиг от суровини, те не бързат да изкупуват слънчогледа, предвид
тенденцията за спад на цените на растителните масла, която се развива в момента”
В рамките на двуседмичния период цената на суровото слънчогледово масло на
пазара в Ротердам се понижиха с 60-70 долара – до 1355.00 – 1375.00 щ.д/тон за доставка
през февруари (1205.00 щ.д/тон – 17.12.20 г.).
Експортните цени за украинското сурово слънчогледово масло през същия период
отбелязаха спад с нови 20 долара и в момента украинското масло се предлага за износ по
1320.00 – 1340.00 щ.д/тон FOB, а руските котировки в края на миналата седмица
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ерозираха до 1305.00 – 1315.00 щ.д/тон FOB (в сравнение с 1115.00 -1160.00 щ.д/тон
FOB – 17.12.20 г.)
Украинските експерти прогнозират, че цените на слънчогледовото семе в началото
на новата година ще бъдат подложени на силен натиск от увеличеното предлагане от
страна на производителите, които в края на есента задържаха продажбите в очакване на
по-високи ценови стойности. Според тях „през пролетните месеци изкупните цени могат
да паднат още поради очертаващото се

пренасочване на площите от царевица за

слънчоглед, поради високите цени на торовете и ниските нива на влага в почвата”.

Фиг.18
Цената на слънчогледовото семе на френския пазар в рамките на изминалата
година се покачи от 601.00 щатски долара на тон до 701.00 щ.д/тон. (фиг.18), или
увеличение с 16%. На украинския пазар цената на маслодайната култура се повиши с
едва 2% до 650.00 щатски долара за тон (FOB цена).
На руския пазар слънчогледът поскъпна с 16% от 560.00 до 650.00 щ.д/тон (FOB
цена). Пазарът на слънчогледово семе се устреми нагоре в средата на септември.
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.
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ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОБЗОРИ И АНАЛИЗИ ОТ ССБ АД
В условията на пандемията и затвърждаващата се необходимост за работа
онлайн през изминалата 2020 г. информационната дейност на ССБ АД да продължи да се
увеличава. 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.
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 2021 г. - енергоносителите и зърнените култури. На web – страницата на www.scebg.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 АД 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.
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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
други източници, в своите периодични бюлетини. Продължи дългогодишното ни
сътрудничество с всички национални и регионални печатни и електронни медии.
През 2021 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.
Международната дейност на ССБ АД през изминалата година също премина под
знака на ограниченията, наложени от световната криза и се изрази главно в активното
участие на борсата в ХХIV-та ежегодна среща на Асоциацията на фючърсните пазари
(AFM), проведена онлайн на 8 октомври 2021 година. В качеството си на редовен член
на AFM, ССБ АД успешно представи българската борсова дейност и участва в
обсъждане на проблемите в настоящото и бъдещото развитие на борсовите пазари в
сегашната усложнена ситуация.
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.
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