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REVENIRE MODESTA PENTRU PRETURI LA NIVEL GLOBAL 
Prețurile la porumb la nivel mondial s-au încheiat săptămâna trecută cu o ușoară creștere, 
în special din Statele Unite Ale Americii. Acest lucru se datorează unor factori legati 
direct de piața porumbului, și a alte influențe externe. În special, preocupările cu privire 
la producția de porumb în Africa de Sud și din India sunt de remarcat. Aceasta este ceea 
ce a condus CIC, în raportul său de săptămâna trecută, să revizuiască cifrele globale 
pentru producția de porumb la 960 Mt, comparativ cu 967 milioane de tone în raportul 
din decembrie. Printre alți factori care susțin tendința, sunt de remarcat cifrele foarte bune 
la export din SUA (1,6 Mt), depasesc asteptarile. Cu toate acestea, exporturile sunt  
reduse in comparație cu cele de anul trecut. Întrebări persistă în ceea ce privește 
fezabilitatea obiectivelor de export ale USDA. Săptămâna a fost, marcată de 
răscumpărarea pozițiilor scurte de fonduri. În cele din urmă, revenirea prețurilor la petrol 
la peste $ 30 / baril, a sustinut prețurile spre sfârșitul săptămânii. 
Pe scena mondială, trebuie să se constate că suprafetele semanate in Argentina au ajuns la 
93%, dintr-un nivel general al suprafetei în scădere cu 9%. Condițiile de cultură variaaza 
în funcție de regiuni sau de perioadele de insamantare, dar rămân la nivel global 
satisfăcător. În cele din urmă, țările continuă să faca discount la grâu pentru hrana 
animalelor pe piața internațională, care contribuie la menținerea prețurilor sub presiune. 
EUROPA: NOI IMPORTURI IN EU 
Prin recenta pozitionare in India, Ucraina rămâne activă pe scena mondială. Volumele 
trebuie să fie încărcate în scurt timp către Africa de Sud, în scopul de a acoperi decalajul 
de producție. Încă o dată, am văzut importuri semnificative în UE în această săptămână. 
Într-adevăr, certificatele emise săptămâna trecută au acoperit 641 kt, ridicând numărul 
total la 1 iulie la 8,1 Mt. Având în vedere importurile indicate, cifrele europene ar trebui 
să fie în surplus până la sfârșitul anului de cultură, în ciuda faptului că producția este în 
declin. Deși prețurile din SUA au fost recent în scădere, metoda de calcul a taxelor 
vamale, bazată pe regula de 155% din prețul de intervenție, nu se declanșează plata 
drepturilor de import (impact puternic de paritate monetara).  
 
De urmarit in perioada urmatoare: 
- Situația culturilor din Africa de Sud/ Evoluții în exporturile americane/ Importurile 
de pe piața europeană 

 Pe 22/01 Pe 15/01 
Paritate €/$ 1,08 1.09 

Petrol $/baril (NY) 32.2 31.2 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

155 152 

FOB Rhin* (€/t) 168 168 


