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Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: NICIO SURPRIZA IN RAPORTUL USDA 

 

Raportul USDA din martie pentru anul agricol 2015/16 rămâne aproape neschimbat față de previziunile 

publicate în februarie. 

USDA nu corectează cifrele din SUA. Convins de cele mai recente cifre de vânzări la export (Mt 1,06 

săptămânal, în medie, pe parcursul ultimelor patru săptămâni), administrația SUA își menține prognoza de 

export la 42 Mt. Aceste vânzări ar trebui să continue și ar putea reduce potențialul de export, ceea ce duce la 

stocuri în creștere. Aceste stocuri sunt în prezent evaluate la 47 Mt. 

În America de Sud, ploile din Brazilia consolideaza potențialul de producție din Safrinha. Previziunile USDA 

rămân puțin mai mari decât cifrele anunțate de Ministerul Brazilian al Agriculturii (84 Mt vs. 83,5 Mt). 

În Argentina, recolta este încetinita de vremea umeda care intarzie desicarea plantelor. Progresul este evaluat la 

3% de BAGE care păstrează previziunile de producție la 25 Mt (Mt 24 vs, conform USDA). 

În cele din urmă, previziunile de producție din Africa de Sud sunt, din nou, revizuite in scadere de USDA (6,5 

Mt). 

EUROPA: SUPRAFATA DIN EU-28 AR PUTEA SCADEA, DAR SE ASTEAPTA O CRESTERE IN 

MAREA NEAGRA 

Comisia Europeană a publicat o actualizare a cifrelor de porumb pentru anul 2015/16 pentru UE-28. Acesta 

arată un nivel al importurilor de 11 Mt (iulie-iunie). Acest lucru este surprinzător având în vedere faptul că, până 

la 8 martie, Comisia a emis deja 9,9 milioane de tone de certificate de import (care este de 52% mai mult decât 

anul trecut, la aceeași dată). Pentru acest an de cultură, analiștii rămân incerti cu privire la nivelurile de porumb 

la import în UE-28. CIG și Stratégie Grains au în vedere un nivel al importurilor (Oct-Sept), la 13,5 Mt și 

respectiv 13,9 Mt, în timp ce USDA anunță 16 Mt. Previziunile despre stocuri la sfârșitul anului de cultură sunt, 

prin urmare, eterogene, între 6 Mt și 14,9 Mt. 

Comisia Europeană a publicat prima evaluare pentru anul agricol 2016, care integrează o scădere de 6% din 

suprafața cultivată de porumb a UE (adică o suprafață de 9,58 MHA). 

În bazinul Mării Negre, sunt de așteptat intenții de insamantare de porumb crescute. Potrivit lui Agritel, Ucraina 

ar putea ajunge la nivelul record de însămânțare din 2014 (4.5 MHA de porumb). Rusia ar trebui să producă 3 

MHA în loc de 2,8 MHA. Producătorii par să aibă încredere în profitabilitatea porumbului. In plus, nivelurile de 

apă s-au umplut în timpul iernii și ar trebui să permită un bun început al anului de cultură. 

 

Pentru a fi monitorizate: -Evoluția vânzărilor la export din SUA; -Intențiile de insamantare ale anului 

2016 

 Pe 11/03 Pe 04/03 

Paritate €/$ 1.11 1.10 

Petrol $/baril (NY) 38.5 35.9 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

152 153 

FOB Rhin* (€/t) 153 154 


