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Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: A INCEPUT SEMANATUL 

În Argentina, însămânțarea este concentrată în principal în zona de producție central-estică. In jur de 132.000 ha 

au fost recoltate (în conformitate cu Buenos AiresGrain Exchange), ceea ce reprezintă 4% din totalul suprafeței. 

In Statele Unite, vânzările la export continuă într-un ritm rapid. Acest lucru contribuie la fermitatea prețurilor 

din Chicago. Într-adevăr, acestea depășesc în prezent un milion de tone pentru a treia săptămână consecutiv (Mt 

1,23 săptămâna trecută). 

Condițiile meteorologice în Centura de Porumb sunt bune în ajunul de noi însămânțări. După cum arata 

prognoza, suprafața porumbului pare să fie în creștere. Informa estimează o creștere a intentiilor de samanat de 

36 MHA (vs. 35,6 MHA anul trecut). 

Suprafetele de grau si de soia sunt de așteptat să scadă. Cu toate acestea, raportul de preț soia / porumb a crescut 

din nou, de la începutul anului. Ar putea aceste perspective sa încurajeze câțiva fermieri pentru a schimba 

solurile deja cultivate pentru a le cultiva cu soia? De asemenea, este demn de remarcat faptul că 1.2 MHA de 

grâu nu au fost plantate în toamna anului trecut, și sunt, prin urmare, disponibile pentru însămânțarea de 

primăvară. 

Ca o aducere aminte, USDA a estimat o creștere a intențiilor de semănat de la 800.000 ha la 36,4 MHA după 

forumul Outlook din 2016, dar acest lucru necesită încă o confirmare. Pe 31 martie, USDA va publica prima sa 

prognoza oficială pentru intențiile de însămânțare. 

EUROPA: SALTUL PRETULUI EURO/DOLAR AR PUTEA GENERA TAXE VAMALE 

Volumele de certificate eliberate pentru importuri au fost de 193.000 t săptămâna trecută, ceea ce reprezintă o 

acumulare de 10,1 milioane de tone de la 1 luna iulie 2015. 

Porumbul european, în special porumbul francez, a devenit mai competitiv în părțile de nord și de sud ale 

Europei. Cu toate acestea, evoluția paritatii € / $ favorizează această competitivitate. Având în vedere nivelurile 

de paritate și prețurile curente din SUA, taxele vamale la importul de porumb în UE-28 ar putea fi declanșate. 

Porumb este încă se confruntă cu o concurență puternică din partea grâului pentru hrana animalelor. Acest lucru 

a condus Strategia de boabe la a-si corecta raportul pentru anul 2015/16, prin reducerea consumului european 

pentru hrana animalelor cu 800.000 t în favoarea grâului. 

Mai mult decât atât, în raportul său din martie, acestia estimează suprafața cultivată de porumb in 2016/17 în 

UE-28 la 9.2 MHA (care este mai mic decât 9.3 MHA ultimului an de cultură). Cele mai semnificative scăderi 

sunt observate în România, Ungaria și Italia. 

În ciuda acestei scăderi în suprafața cultivată, este de așteptat ca nivelul producției să crească în comparație cu 

anul agricol precedent, care a fost afectată de seceta din vara. 

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

2016; - Evoluția Paritatii (€ / $) 

 Pe 18/03 Pe 11/03 

Paritate €/$ 1.13 1.11 

Petrol $/baril (NY) 35.4 38.5 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

151 152 

FOB Rhin* (€/t) 155 153 


