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LA NIVEL MONDIAL: ASTEPTAND PLOAIA IN ARGENTINA SI AFRICA DE SUD 
    Condițiile devin mai dure în Argentina. Aceasta nu este o situație ideală pentru însămânțările care se 
încheie (98%) și cotele din Argentina sunt în creștere din nou. Piata de cereal Buenos Aires estimeaza suprafata 
de porumb din 2015/16 la 3,1 MHA (față de 3,4 MHA anul trecut). 
      În Brazilia, recoltarea a început cu rezultate mediocre. Intr-adevar, primele recolte de porumb sunt cele 
mai afectate de seceta de toamnă. Dar chiar dacă primele randamente sunt dezamăgitoare, rezultate mai bune 
sunt așteptate la alte sole.Sud africanii se confruntă cu o secetă majoră, cu cele mai mici niveluri de ploaie 
inregistrate dela 1904 incoace. Estimarile productiei sunt încă incerte, dar care sunt deja cuprinse între 6 și 7,5 
milioane de tone vs. 12.3 Mt pe o medie de 5 ani. 
În timp ce piețele monitorizeaza atent efectele frigului asupra cerealelor de iarnă, ele , de asemenea, așteapta 
clarificari cu privire la intențiile de insamantare a porumbului in America. Potrivit unor zvonuri inițiale, și în 
ciuda unui climat economic deprimat, fermierii din SUA ar putea crește zonele lor cultivate în 2016, după doi 
ani de scădere, punând probabil încrederea în rezultatele tehnice ale porumbului în ultimii doi ani de cultură 
(10,7 et 10,6 medie t / ha , valori asemanatoare cu anul 2014 și 2015). 

EUROPA: UCRAINA CONTINUA SA AIBA CERERE DE OFERTA, DAR STOCUL  
PORUMBULUI PENTRU EXPORT SCADE 

    Ucraina a câștigat apelul indian de ofertă pentru un transfer non-OMG a 255.000 t. Ucraina va fi, de 
asemenea, tara care va furniza 1.2 milioane de tone de porumb în China în cursul primului trimestru al 2016. 
Aceste vânzări reduc în mod automat stocul de porumb disponibil pentru export din Ucraina și prețurile de 
asemenea isi revin. Presiunea pe piața fizică este de asemenea întărită de retinerea producătorilor. Într-adevăr, 
riscul de devalorizare a Grivnei este mai puternică decât potențialul de a scadea preturile in intreaga lume. În 
acest caz, este mai inteligent de a conserva cereale, mai degrabă decât valute. Prețurile din Ucraina sunt, de 
asemenea, revizuite cu reintroducerea de rambursare parțială pentru export TVA (nouă politică fiscală începând 
cu 1 ianuarie). Rusia a anunțat intenția de a introduce taxe la exportul de orz și porumb (anunțarea detaliilor a 
fost amânată pentru 3 februarie). Această decizie va urma o devalorizare puternică a rublei, ceea ce duce la o 
creștere a prețurilor locale. Taxele de export au scopul de a limita inflația pe piața internă. 
La data de 26 ianuarie, si de la 1 iulie, Bruxelles a emis 8,3 milioane de tone de certificate de import pentru 
porumb (+ 60% față de media de 5 ani). În prima sa evaluare publicat la 28 ianuarie, DG Agri estimează nivelul 
final al importurilor la 11 milioane de tone pentru anul 2015-16 a culturilor, în timp ce USDA oferă estimările 
sale de 16 Mt. 
  De monitorizat  : Evoluția exporturilor argentiniene și americane/ Situatia cerealelor de iarnăIntentii de semanat in 2016 

 Pe 29/01 Pe 22/01 
Paritate €/$ 1,09 1.08 

Petrol $/baril (NY) 33.6 32.2 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

154 155 

FOB Rhin* (€/t) 165 168 


