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ЦаревицаЦаревица  

Царевицата поскъпна с 23,34 % от юни 2015 г. до 428,50 долара 
(3.07). Рязкото покачване на цените през последните 2 седмици, на фона на 
рекордните температури в Западна Европа и обилните дъждове в 
Северозападните щати на САЩ, на места до шест пъти над средните норми,  
стимулират интереса от покупки, което е причина за ускоряване на 
възходящата тенденция  от септември 2014 г.

Засетите площи с царевица в САЩ са около 88,9 млн. акра, което е с 
2 % по-малко спрямо 2014 г. и е най-малък размер на засетите площи с 
царевица от 2010 г. Стоковите запаси са с 15 % повече спрямо юни 2014 г. и 
достигат 4,54 млрд. бушела.

Обилни валежи и бури влошават условията в Южната и Източна част 
на САЩ и води до спад на качеството на царевицата. Влажното време в 
Средния запад продължава да влошава качеството на зимната царевица. 

Останалата част от царевичния пояс има като цяло благоприятни 
климатични условия за зреене на зимната пшеница. 

Стоковите запаси от етанол спаднаха през изминалата седмица, което 
създава условия за покачване на цената на царевицата. Акцентът е в данните за
производството, търсенето и предлагането в САЩ на USDA. Ако данните 
покажат дисбаланс в посока на повишено търсене, на фона на ограничено 
производство  поради неблагоприятните климатични условия, цената ще 
получи импулс за покачване. 

Данните от СВОТ показват възможност за временен спад на цената на 
царевицата. Откритият интерес спадна до 2 213 от закриване на позиции преди
Денят на независимостта в САЩ. Опционните обеми  спаднаха  с 9 % до 252 
915 контракта, като преобладаващата част от търговците са на кол опции.

Неблагоприятните климатични условия  и по-слабата реколта, на фона 
на по-малките запаси създават подкрепа за цената през следващите месеци. 

Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма. 
Инвестициите на валутния пазар са подложени на риск от постоянни колебания на пазарните стойности. Инвеститорът следва да има пред вид, че неговата инвестиция може да понесе частични или пълни 
загуби. Данните имат информативен характер и не препоръчват покупката или продажбата на валутна двойка или финансов инструмент. Информацията от страниците съдържа данни от различни външни 
източници, които се предоставят единствено като информационно средство. Въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира краен положителен ефект и " не поема отговорност за 
верността на предоставената информация, както  и не следва да бъде  отговорна  за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информацията 
от страницата става без предварително предупреждение.
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Световно производство на царевица

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ревизирани прогнозни очаквани

милиона тона 28.05 25.06

Производство 866 993 999 961 963
Търговия 100 122 120 120 121
Консумация 863 948 974 974 976
Годишно изменение 3 45 25 -13
Основни износители 33 51 69 57 57
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Corn  –  426,25.    Царевицата
формира  „Двойно  дъно“  на
318,63  долара  (септември  2014
г.), в близост до дъното от 333,06
долара  от  май  2010  г.
Последвалото  изтласкване  на
цената  проби  падащия  дневен
тренд  от  юни  2013  г.,  което
сигнализира  за  приключване  на
негативната  тенденция  от  юли
2012  г.  и  за  развитието  на
възходяща  тенденция  през
следващите 4-5 месеца.

Към  момента  курсът  среща
техническа съпротива към 437,80
долара,  което  може  да
предизвика  временен  спад  на
котировките,  но  зоната  на
техническа подкрепа към 398,39
(линия на тренда от юни 2015 г.)
-  388,90  долара  се  очаква  да
отблъскват  котировките  с
потенциал  за  последващо
разширяване  на  възходящата
тенденция  към  520,38  долара
(април  2014  г.)  и  680,20  долара
(юни 2013 г.). 

Критичната зона на подкрепа за
модела  преминава  към  389
долара (50,0 %).
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