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Indicatori  Pret FOB la 15/01/2016 in €/t- Livrare februarie (recolta 2015)   

* Preturi FOB Bordeaux/Rhin (recolta 2015)          

La nivel mondial :Reacții putine in urma publicării RAPOARTELOR USDA 
         Rapoartele USDA de saptamana trecuta nu au adus nici o informație nouă suficienta 
pentru a orienta cotatiile agricole directe. Cu privire la raportul lunar USDA, în ciuda unor 
corecții în jos 2015/16 a nivelurilor de producție (ca rezultat la reducerea producției globale 
estimate de 6 milioane de tone), alte ajustări descendente asupra nivelurilor de consum sunt 
cauza limitarii impactului asupra bilanțului global. Acest lucru duce la un report stoc estimat la 
209 Mt.  Fondurile speculative rămân in coborare și, prin urmare, au luat în mare măsură 
poziții limitate pentru a-si pastra profiturile. În această situație, un semnal pozitiv va fi un 
pretext pentru a intari pozițiile actuale. Ne putem aștepta la reacții puternice, cu toate acestea, 
evenimentul de declanșare va trebui sa fie unul important la nivel mondial, pentru a face fata 
tensiunilor actuale din piata. 
        Ca urmare a concurenței puternice de pe piața internațională, întârzierile de vânzări 
și exporturilor din SUA, raportul USDA revizuiește obiectivele de export pentru Statele Unite 
ale Americii. Astfel, observăm pentru a treia lună consecutiv, reducerea exporturilor SUA si o 
prognoza de 43,2 milioane de tone (față de 47 Mt în octombrie). 
        Prețurile la petrol sunt la cel mai scăzut nivel in ultimii 12 ani și au plecat în această 
săptămână sub 30 $ / baril. Scăderea prețurilor la energie duce la o creștere a consumului. 
Uzinele de etanol din SUA continua activitatea de producție la cote ridicate (peste un milion de 
barili pe zi), dar stocurile continua să se acumuleze (Mt 21,34). USDA revizuiește producția din 
Africa de Sud până la 8 milioane de tone față de 12 Mt estimat anterior. 
EUROPA: Ucraina va fi prezenta pe piață în a doua parte a campaniei ? 
     Piata ucraineană continuă să furnizeze in spațiul intracomunitar european, dar a câștigat 
si parte din piețele din Asia. Ucrainenii au făcut într-adevăr o înțelegere cu 290.000 t 
săptămâna trecută din India. China ar fi, de asemenea, potențialul achizitor pentru cantitati de 
la 1 la 1,5 Mt de porumb ucrainean. 
    În conditiile în care in prima jumătate a campaniei nu au avut loc incidente pentru 
exporturile ucrainene, acest disponibil exportabil tinde să fie redus in a doua parte. Producția 
în 2015 este redusa cu aproape 5 milioane de tone fata de anul trecut. În plus, producătorii 
sunt mai reticenti să-și vândă marfa la un nivel al prețului atat de scăzut. Retenția de marfa  
ar putea marca astfel un preț scazut al porumbului plecat din Ucraina. 

De urmarit in perioada urmatoare:  - Evoluția exporturilor argentiniene și americane 
 - Starea vegetativa la cerealele de iarna.                                      

 la 15/01 la 08/01 
Paritate €/$ 1,09 1,09 
Petrol $/baril (NY) 31,2 33,3 
FOB Bordeaux*(€/t) 152 157 
FOB Rhin* (€/t) 168 171 


