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Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: SE ASTEAPTA PREVIZIUNILE USA PENTRU ANUL 2016/2017 

Vremea rece pe câmpiile americane a afectat, probabil, potențialul de producție la grâu. Deși este încă prea 

devreme pentru a cuantifica acest impact, piețele au reacționat rapid prin reluarea de poziții scurte. Această 

tendință s-a diminuat până la sfârșitul săptămânii, dar intrăm într-o perioadă în care volatilitatea prețurilor ar 

trebui să fie mai mare, pe baza publicării intențiilor de semănat și prognoza meteo. 

Cu toate acestea piețele ar trebui să rămână liniștite până joi, când cifrele potențiale de producție din SUA ar 

putea fi re-evaluate în lumina publicațiilor USDA. Administrația americană va comunica într-adevăr 

producatorilor americani intențiile de insamantare pentru anul de cultură 2016/2017, și, în același timp, să 

publice nivelurile stocurilor de semințe din SUA, după primul trimestru. 

În această săptămână, vânzările la export din SUA au ajuns la 803,200 t. După a treia săptămână a lunii martie, 

vânzările totale la export au fost încă cu 17%, cu întârziere față de anul trecut, in timp ce USDA a estimat 

nivelul 2015/2016 de export la 41,9 Mt (11,6% mai mic decât anul trecut). 

În Argentina, recoltarea este acum la 7%. Dintre primele recolte, randamentele merg dincolo de așteptări. 

Guvernul argentinian planifică un potențial de producție record la 37 Mt (vs 33,8 Mt anul trecut), dincolo de 

ceea ce este estimat de USDA (27 Mt) sau Buenos Aires Grain Exchange, care isi mentine previziunile sale de 

25 Mt pentru producția de porumb destinate comerțului. 

Cu stocuri de 112 Mt , China reprezintă mai mult de jumătate din stocul global. Guvernul chinez a anunțat 

vânzarea stocurilor de porumb, scăzand prețurile sale pe baza prețurilor de porumb importat. În acest fel, 

intenționează să favorizeze consumul de stocuri interne. În consecință, o scădere a cererii de cereale furajere 

(porumb, orz, sorg) și borhot poate fi de așteptat. 

 

EUROPA: IMPORTURILE UE INCETINESC 

Cererea este mentinuta de FABs, care intenționează să se acopere pentru lunile următoare, având în vedere  

actualele prețuri scăzute. 

Acest lucru le permite acestora să se elibereze de volatilitatea care, de obicei, vine primăvara, legate de semănat 

și de evoluția vremii în perioadele pre- și post-însămânțare. Porumbul ucrainean rămâne competitiv, dar stocul 

disponibil este în scădere, cu un total de 500.000 t incarcate în această săptămână. 

Euro a scăzut față de dolar, ceea ce permite un usor suport pentru prețuri. Importurile UE-28 au încetinit. 

Importatorii nu isi asumă riscuri, având în vedere potențialul de declanșare a taxelor vamale, datorită slăbiciunii 

cotelor americane (ca un memento, taxele trebuie plătite în timpul descărcării). 

 

Pentru a fi monitorizate: - USDA Raport privind posibilele plantari; - Cifrele privind nivelurile stocurilor 

din SUA; - Dezvoltarea paritatii (€ / $) 

 Pe 25/03 Pe 18/03 

Paritate €/$ 1.12 1.13 

Petrol $/baril (NY) 39.4 39.4 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

153 151 

FOB Rhin* (€/t) 160 155 


