
                                              
 

INFO PORUMB  - Saptamana 9/2016 

Indicatori 

 
LA NIVEL MONDIAL: CREȘTEREA SUPRAFETEI DE PORUMB IN 2016 IN STATELE UNITE 

Raportul de CIG și-a mărit evaluarea producției la nivel mondial cu 10 Mt, în valoare totală de 969 milioane de 

tone pentru anul 2015/16. Aceste ajustări se concentrează în principal pe China și America de Sud. Prin urmare, 

China ar reprezenta mai mult de jumătate din stocurile de porumb la nivel mondial (108 Mt din prognoza de 206 

Mt la nivel mondial). Împotriva acestei cantități mari de stocuri, guvernul chinez ar putea lua în considerare 

modificarea politicilor sale de sprijin pentru producția de porumb. Cu toate acestea, continuarea prețurilor 

ridicate a contribuit, de asemenea, la cresterea importurilor de înlocuitori de porumb. În prima publicare a 

anului, autoritățile chineze au anunțat într-adevăr, intenția lor de liberalizare a prețurilor la porumb, în scopul de 

a încuraja auto-consumul și, prin urmare, o reducere a stocurilor. 

În Argentina, suprafața cultivată cu porumb este a la 3,3 MHA de catre Buenos Aires Grain Exchange, care își 

menține previziunile de producție la 25 Mt pentru anul 2016/17 (față de 27 milioane de tone, conform USDA și 

28 milioane de tone în conformitate cu CIG). 

În Brazilia, Agroconsult estimeaza potențialului de producție pentru 2016/17 la 87,3 Mt (28,5 Mt pentru prima 

recoltă, 58,8 Mt pentru a doua). Este demn de remarcat faptul că CIG și USDA sunt de acord asupra a 84 Mt. 

După "Forumul Agricol Outlook" de săptămâna trecută, USDA are în vedere o creștere de 2,3%, la suprafata de 

porumb cultivata in SUA, comparativ cu anul trecut (+ 1,9%, conform CIG). Această primă proiecție trebuie să 

fie consolidata cu rezultatele studiului prospectiv USDA, care va fi publicat până la sfârșitul lunii martie. 

CIG confirmă, de asemenea, că potențialul de producție din Africa de Sud se reduce la 7 milioane de tone, cu un 

nivel al consumului intern estimat la 10.6 Mt. 

EUROPA: CRESTERE MARE LA SUPRAFATA DE PORUMB UCRAINIAN IN ANUL 2016 

Ucraina continuă exporturile cu aproximativ 400.000 t în fiecare săptămână, în principal, spre Europa, dar și în 

Asia (în special China). CIG estimeaza volumul final de porumb exportat la 16 Mt pentru anul 2015/16, care 

este în jur de 70% din producție. Potrivit Ministerului ucrainean, suprafata cultivata cu porumb in anul 2016 ar 

trebui să ajungă 4.5 MHA (creștere de 9% față de anul trecut). 

Prețurile europene sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul anului de cultură.  

 

De monitorizat: 
- Evolutia paritatii 

- Intențiile de insamantare pentru 2016 

- Condițiile de vreme pentru recuperarea culturilor de iarnă 

 Pe 26/02 Pe 19/02 

Paritate €/$ 1.10 1.1 

Petrol $/baril (NY) 32.8 29.6 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

152 152 

FOB Rhin* (€/t) 160 161 


