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Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: OPTIMISM IN PRIVINTA PREVIZIUNILOR PENTRU PRODUCTIA DIN 

AMERICA DE SUD 

Slăbirea dolarului ar putea facilita exporturile din SUA, dar în această săptămână, vânzările americane la 

export sunt din nou sub așteptările pieței (405 kt). Raportul USDA publicat marțea trecuta confirmă dificultățile 

cu exporturile. Prin urmare, previziunile au fost revizuite în jos pentru 41.9 Mt (vs. 43,2 Mt ultima lună). În 

ceea ce privește consumul intern, USDA a ridicat nivelurile de consum ale sectorului etanol (132,7 Mt). În 

raportul său săptămânal, EIA (Energy Information Administration) a confirmat rata de producție ridicata, dar 

consumul nu pare a urma acest trend si stocurile sunt acum la 23 de milioane de barili, un nivel care nu a mai 

fost atins din iarna anului 2012. 

Raportul USDA reglează, de asemenea, nivelurile de producție din America de Sud. Într-adevăr, 

însămânțările argentiniene doar ce s-au încheiat (3,1 MAI conform Buenos Aires Grain Exchange) și ploile 

recente au detensionat ingrijorarile. Ca urmare, USDA a ridicat previziunile de productie ale anului 2015/16 

până la 27 milioane de tone pentru Argentina (vs. 25,6 Mt în ultima lună), eliberând 17 milioane de tone de 

porumb-export disponibile. În Brazilia, recoltele au atins 8%, iar USDA estimează acum productia brziliana 

pentru anul 2015/16 la 84 milioane de tone (față de 81,5 milioane de tone în ultima lună). Pe de altă parte, 

prognozele de export sunt estimate la 28 milioane de tone (față de 25,5 milioane de tone în ultima lună). 

În Africa de Sud, prognoza de producție este de 7 Mt, ceea ce duce la o scădere de 1 Mt comparativ cu 

proiecția anterioară. 

Coreea de Sud și India au anunțat intenția de a achiziționa porumb: Coreea de Sud 130.000 t de porumb, și 

India 240.000 t de porumb nemodificat genetic. 

EUROPA: O RATA DE INCARCARE CONSTANTA DIN UCRAINA 

Până în prezent, transporturile din Ucraina au fost constante. Profitând de deprecierea monedei, exporturile 

de porumb din Ucraina au ajuns deja la 9.2 Mt de la începutul anului de cultură. Transporturile au ajuns la 2,4 

milioane de tone doar in luna ianuarie. Luând în considerare cele mai recente confirmări de achiziție (de mai 

mult de un milion de tone în China și 240.000 t în India), rata de încărcare trebuie să fie menținutA pentru ceva 

timp. Cu toate acestea, stocul disponibil de porumb pentru export din Ucraina este în scădere, iar importurile din 

UE-28 ar trebui să scadă lent. Comisia a emis deja 8,9 milioane de tone de certificate de import de la 1 iulie (cu 

un total de importuri estimat la 11 milioane de tone de DG Agri). 

În Rusia și Ucraina, însămânțările de primăvară sunt de așteptat să fie ridicate pentru a compensa scăderea 

însămânțărilor de iarnă, cu o creștere de 5% la suprafețele de porumb. Ministerul Agriculturii din Ucraina a 

exprimat ambiții puternice în ceea ce privește exportul de porumb. Infrastructurile portului sunt dezvoltate 

pentru a profita de oportunitățile de pe piețele europene și asiatice din apropiere. 

Să fie monitorizate: - Evoluția paritatii; - Raportul privind strategia de cereale (18/02) 

 Pe 12/02 Pe 05/02 

Paritate €/$ 1.13 1.12 

Petrol $/baril (NY) 29.4 30.9 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

152 152 

FOB Rhin* (€/t) 161 163 


