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LA NIVEL MONDIAL: EXPLOZIE LA VANZARILE LA EXPORT ALE SUA, DAR NU SUFICIENT 

PENTRU A UMPLE INTARZIEREA DE PANA ACUM 

Foarte puțini noi factori au influențat piața în această săptămână. Numărul mic de modificări ale nivelurilor 

de producție in 2015/16 și dinamica exporturilor pot apărea fara sens, având în vedere stocurile de 209 Mt la 

nivel mondial(conform USDA). Atenția este indreptata treptat spre următorul an de cultură și intențiile de 

insamantare din primavara lui 2016. Pe acest subiect, USDA va publica raportul său pentru perspectivele de 

porumb din SUA, la 31 martie în 2016. 

In SUA, vanzarile la export au dobândit un impuls bun cu 1,3 milioane de tone vândute în cursul săptămânii. 

Cu toate acestea, acest lucru nu afectează piața, din moment ce vânzările la export rămân mult în spate, cu 61% 

din vânzări realizate în acest moment (dintr-un total de 42 Mt, în conformitate cu USDA) vs. 74% la aceeași 

dată într-o medie de 5 ani. Producția săptămânală de etanol se menține la un nivel ridicat de 975000 de barili pe 

zi. Pe de altă parte, consumul încetineste și stocurile se acumulează, depășind în prezent 23.2 milioane de barili. 

În Argentina, ploaia a pus capăt preocupărilor legate de rasarire. Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) își 

revizuiește estimarea suprafeței sale la 3.65 Mha pentru anul anterior (2014/2015), precum și producția sa de 

28,2 Mt. Pentru anul 2015/2016, suprafețele sunt estimate la 3,3 MHA (vs. 3.1 Mha pentru cel precedent), ceea 

ce corespunde unei scăderi cu 9%. Pentru moment, potențialul de producție este estimat la 25 milioane de tone 

(24 Mt conform Rosario Grain Exchange - 27 Mt conform USDA), cu toate acestea BAGE subliniază faptul că 

un potențial de creștere este luat în considerare în cazul în care rezultatele sunt confirmate de însămânțările 

timpurii în partea centrală a țării. 

EUROPA: DECLANSAREA UNOR DREPTURI VAMALE LA ORIZONT? 

După căderea cotelor din SUA, evoluțiile în paritatea € / $, și o înăsprire a prețurilor de transport de marfă,  

porumbul american sosește la Rotterdam, la un preț CIF aproape de 157 € / t, care este pragul Comisiei pentru 

declanșarea taxelor vamale pentru porumbul importat în UE-28. Într-o piață în care prețurile europene de 

porumb sunt depreciate si sub costurile de producție, taxele vamale sunt într-adevăr ultima plasa de siguranță 

pentru veniturile fermierilor. 

În Ucraina, încărcarea porumbului pentru export este încetinita. Această scădere a ratei de producție a fost 

previzibilă, având în vedere începerea remarcabilă a anului agricol, cu o scădere treptată de disponibilitate 

pentru porumb la export. Cu toate acestea, Ucraina menține o presiune pe piața datorită monedei lor 

devalorizate, acum la aproape de 1/30 din valoarea dolarului american. 

Comisia Europeană a emis deja 9 milioane de tone de certificate de import. 

Să fie monitorizate: - Evoluția paritatii; - Intențiile de insamantare in anul 2016; -Raportul CIC (25/02) 

 Pe 19/02 Pe 12/02 

Paritate €/$ 1.1 1.13 

Petrol $/baril (NY) 29.6 29.4 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

152 152 

FOB Rhin* (€/t) 161 161 


