
                                              
 

INFO PORUMB  - Saptamana 9/2016 

Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: S-A CONFIRMAT PRESIUNEA PUSA DE RECOLTARILE DIN AMERICA 

DE SUD 

Au fost observate doar câteva reacții după anunțarea creșterii de 2,3%, în conformitate cu previziunile de 

porumb din SUA pentru suprafața cultivată din 2016/17 (Forumul Agricol Outlook). 

Vânzările saptamanale la export pentru porumbul din SUA a depășit un milion de tone, în ultima săptămână a 

lunii februarie. Acest lucru confirmă ritmul observat din ultimele săptămâni (o medie de 963400 t / săptămână 

vânzări la export). După câteva ajustări descendente după dificilul început al anului de cultură, cele mai recente 

previziuni ale USDA pentru vanzarile la export pentru anul agricol 2015/16 sunt acum la 41,9 Mt. Ritmul mediu 

de vânzare de 600.000 t / saptamana ar trebui sa ajute la ajungerea aceastei cifre. 

Prețurile la nivel mondial au suferit o ușoară scădere în timp ce recoltarea in America de Sud a început. 

Culturile argentiniene abia au început și reprezintă 2% din suprafața cultivată, în conformitate cu Buenos Aires 

Grain Exchange, care estimează potențialul de producție național la 25 Mt. În Brazilia, precipitații semnificative 

ar putea întârzia recoltarea. Cu toate acestea, exporturile din Brazilia se află la cel mai înalt nivel. Prețurile 

exprimate în moneda locală au fost în mare parte reevaluate (+ 50% față de anul trecut). Luând în considerare 

dinamica exporturilor, producătorii din Brazilia ar putea fi încurajați să re-semene un pic mai mult porumb 

pentru următorul an agricol.  

 

EUROPA: 60% DIN IMPORTURILE UE-28 INTRE IULIE SI DECEMBRIE 2015 SUNT DIN 

UCRAINA 

EUROPA: 60% din importulrile UE-28 între iulie și decembrie 2015 sunt din Ucraina 

Ucraina și Rusia au încărcat, 580.000 de tone, respectiv 110.000 tone de porumb pe parcursul săptămânii trecute. 

Până la 1 martie, Comisia Europeană a emis un total de 9,7 milioane de tone de certificare import în UE-28. 

Conform datelor Eurostat, importurile au ajuns la 6,1 milioane de tone în primele șase luni ale anului de cultură 

(iulie-decembrie 2016), care este de 56% mai mult decât media celor cinci ani de recoltă anteriori, la aceeași 

dată (3.9 Mt pentru 2010-2014). În cursul aceleiași perioade, Ucraina rămâne principalul furnizor cu 60% din 

volum, urmată de Brazilia (16%), Rusia (7%) și SUA (5%). 

Din 6.1 Mt importate  în primele șase luni, 1/3 a intrat în Spania, 18% in Țările de Jos, 13% in Italia și 12% in 

Portugalia. 

 

Pentru a fi monitorizate: - Evoluția paritatii; - Intențiile de insamantare pentru anul 2016; - Condiții 

meteo pentru recuperarea culturilor de iarnă 

 Pe 04/03 Pe 26/02 

Paritate €/$ 1.10 1.10 

Petrol $/baril (NY) 35.9 32.8 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

153 152 

FOB Rhin* (€/t) 154 160 


