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ПшеницаПшеница  

Пшеницата поскъпна с 23 %

 Пшеницата поскъпна до 616,50 долара  (30.06), регистрирайки
най-голямо  месечно  поскъпване  от  5  години,  следствие  на
неблагоприятните климатични условия в САЩ, които влошиха
качеството на зърното.

 Цената на пшеницата – фючърс – септември 2015 г. нарастна
за  седем  поредни  сесии  от  опасенията,  че  екстремалните
валежи в  източните и южните региони  на САЩ ще влошат
качеството на реколтата.

  Пшеницата поскъпна с +34,94 % от 5 май. Поскъпването на
зърното през юни е с 23 %, което е най-голям ръст от юли 2010
г.

 Неблагоприятните климатични условия са причина до края на
юни да бъдат прибрани  едва 38 %  спрямо средна стойност за
последните 5 години от 46 % според Ройтерс. 

 Силен импулс за покачването на цената на зърното е и сушата

в Канада и екстремално високите температури в Европа, които
забавят прибирането на реколтата и се отразяват в негативна
посока на качеството. 

 След покачването до  върха от 616,36 долара в сряда, цената
спадна  ряко  до  575,26  долара  (-7,10  %)  от   техническо
закриване на  дълги позиции след достигане на най-високите
стойности от 5 години както и от информацията, че стоковите
запаси в САЩ са 4,447 млрд. бушела, най-висока стойност от
1988 г. според USDA. 

     Пазарните нагласи  обаче остават в посока на по-нататъшно 
покачване на цената на пшеницата следствие  както на 
неблагоприятните климатични условия, така  и  на 
спекулативните покупки на фючърсни контракти от фондове. 
Във вторник бяха закупени нови 40 хил. контракта според 
Ройтерс.  

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 пшеница

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

милиона тона 28.05 25.06

Производство 655 712 721 715 711
Търговия 142 156 153 149 149
Консумация 677 696 710 715 713
Годишно изменение -21 16 10 -2
Основни износители 51 55 64 67 65
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Wheat – 590,00.   Цената формира ясно изразен ценови канал, насочен във
възходяща посока, а структурата на движението е Импулс, което предполага
продължаване на възходящата тенденция. 
Курсът  формира  технически  връх  на   616,50  (30.06),  в  близост  до
техническата  зона  на  Фибоначи  (2,236  от  дължината  на  вълна  (1)).
Последвалият  спад  е   корективна  вълна  (4),  която  може  да  разшири

техническата корекция през следващите дни  към  561,00 долара (линия на
тренда от 22 юни) и 50,0 % корекция на покачването от 25 юни, след което
да  последва  възобновяване  на  възходящата  фаза  към  655,15  долара  във
вълна (5) от Импулса във възходяща посока. 
Критичната зона за модела е 535,10 долара  (връх на вълна (1)  и 61,8 % на
покачването от 19 юни. 
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Очакванията за сразмера на 
световното  производство  на 
зърнени култури  за 2015/16 г. са за 
спад до 1,96 м/т при запазване на 
размера на консумацията от 1,981 
м/т. 
Въпреки, че размерът на стоковите 
запаси се очаква да спадне с 4 млн. т.

до 422 млн. съотношението запаси-
продажби остава непроменено 

Тенденцията на покачване на цените 
се очаква да се запази следствие на 
неблагоприятните  промени на 
климата в Северна Америка, Европа 
и региона на Черно море

Средният размер на износа нарастна 
през юни с 3 % според индекса  IGC 
GOI 

На фона на неблагоприятните 
климатични фактори износните цени 
на зърнените култури нарастнаха 

през юни с 4 % на месечна база. 
Размерът на световната търговия 
със зърнени култури се очаква да 
спадне през 2015/16 г. с 2 % на 
годишна база. 

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.

Kilian Kilian TradeTrade
Технически, фундаментален анализ и новини.

E-mail: info@kiliantrade.com  web: http://www.kiliantrade.com   Тел.: 0888 843 558  Адрес: гр. София, бул. Дж. Баучер 84.

mailto:info@kiliantrade.com
http://www.kiliantrade.com/

