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LA NIVEL MONDIAL: UN DOLAR MAI SLAB AR PUTEA OFERI NOI OPORTUNITATI PENTRU 

EXPORTURILE AMERICANE 
Dolarul american a scăzut brusc în timpul săptămânii, ajungând la cel mai scăzut nivel în ultimele trei luni. 

Un dolar mai slab ne permite să luam in considerare o creștere a exporturilor americane. De-a lungul săptămânii, 

vanzarile au ajuns la 1,13 milioane de tone, dar acest lucru trebuie încă să fie confirmat pe termen lung. 

Exporturile de porumb din SUA au fost grele într-adevăr, inca de la începutul anului de cultură. Vânzările la 

export au atins în prezent 56% din previziunile USDA, în timp ce media pe ultimii 5 ani a fost inregistratata in  

proportie de aproximativ 70% din vânzările pe an de cultură până la această dată. Ritmul de producție de etanol 

din SUA pare a fi incetinit (dar cu toate acestea este la 959,000 barili / zi). Chiar dacă cererea de export pare a fi 

întărită, consumul intern este încă lent și stocurile au atins cel mai ridicat nivel începând cu martie 2012 (22,4 

milioane de barili pe 29/01). In Argentina, unde insamantarile s-au terminat, temerile se diminuează odata cu 

întoarcerea ploilor. Liberalizarea pieței, incepand cu decembrie 2015 a permis un nivel ridicat de export (mai 

mult de 1,5 milioane de tone pentru luna ianuarie și în jur de 2 milioane de tone așteptate pentru luna februarie). 

Suprafețele de culturi sunt încă estimate la 3,1 Mha, conform BAGE. 

În Brazilia, recoltarea este în curs de desfășurare. În ciuda unui început lent, CONAB rămâne optimist și 

oferă o previziune de producție mai mare la 83,3 Mt (81,5 Mt conform USDA). Acest lucru ar face recoltarea 

din 2016 a doua cea mai importantă din istoria Braziliei, imediat după 85 de Mt de anul trecut. De-a lungul 

ultimelor două luni, Brazilia a încărcat aproape de 10,8 porumb Mt pentru export (6,3 Mt în decembrie, 4,5 

milioane de tone în ianuarie), un progres constant, care ar trebui să convingă USDA să revizuiască previziunile 

sale de export pentru țară. 

EUROPA: PRODUCATORII UCRAINIEI ISI PASTREAZA RECOLTA 

Guvernul rus a încetat zvonurile cu privire la o intervenție pentru a limita exporturile. 

În Ucraina, producătorii nu sunt dispuși sa se desparta de recoltele lor. Într-adevăr, de îndată ce fluxul de 

numerar a fost acoperit pentru achiziționarea de materii prime pentru cultivare, producătorii au preferat să 

păstreze cerealele recoltate în loc de a le converti în moneda locală care în mod constant erodează. Lipsa de 

disponibilitate duce la o reevaluare a prețurilor locale. Operatorii profita de ultima reformă fiscală pentru 

reintegrarea a o parte din TVA (rambursată acum pe exporturi), în prețurile lor. 375 kt de certificate de import 

pentru porumb au fost livrate în cadrul Comunității în această săptămână, cu o valoare totală de 8,7 milioane de 

tone de la 1 iulie. 

Să fie monitorizate: - Dezvoltarea de parități; - Raportul USDA (09/02); - Intenții de insamantare in 2016 

 Pe 05/02 Pe 29/01 

Paritate €/$ 1.12 1.09 

Petrol $/baril (NY) 30.9 33.6 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

152 154 

FOB Rhin* (€/t) 163 165 


