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LA NIVEL MONDIAL: UN RAPORT USDA DESTUL DE NEUTRU 

 

 

Raportul USDA anunță o scădere a producției globale față de luna trecută (-5,7 

Mt), în principal din Argentina și Brazilia. Pentru randamentele anterioare, 

dezamăgitoare, precum și transferul de porumb către silozul pentru bovine, 

evaluarile până la 33 Mt. Pentru aceasta din urmă, scăderea suprafetei cu safrinha 

conduce cifrele de producție până la 92 Mt. În total, pentru aceste două țări este de 

așteptat o scădere a producției de 14,5 Mt comparativ cu anul 2016/17. De acest 

lucru ar putea beneficia exporturile americane la începutul anului următor de 

recoltă ... În cele din urmă, stocurile globale au scăzut cu 1,4 milioane tone față de 

luna trecută. Acum sunt estimate la 198 Mt, adică -33Mt comparativ cu 2016/17. 

În ceea ce privește producția sud-americană, 25% din suprafețele din Argentina 

au fost recoltate. În plus, de ploile recente din țară ar putea beneficia cele mai 

recente soiuri de porumb. În Brazilia, Conab anunță o scădere cu 4,6% a suprafeței 

safrinha comparativ cu anul trecut, pentru o recoltă totală de 63 de milioane de tone. 

Aceasta cantitatea ar fi adăugata la cele 26 Mt recoltate în prima cultură, pentru o 

prognoză totală de 89 Mt, mai mică decât prognoza USDA. 

În ceea ce privește producția americană, însămânțările au progresat cu 2% la 8 

aprilie, inca în media ultimilor cinci ani. În ceea ce privește cererea, vânzările 

saptamanale de export s-au redus in aceasta saptamana, dar totalul de la inceputul 

anului de recoltare ramane confortabil. Utilizările pentru producția de etanol sunt, 

de asemenea, scăzute în această săptămână, dar stocurile au scăzut la niveluri mai 

 Pe 13/04 Pe 06/04 
Paritate €/$ 1.23 1.22 

Petrol $/baril (NY) 67.5 62 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

168 170 

FOB Rhin* (€/t) 173 173 



mici decât anul trecut, ceea ce a fost rar întâlnit în acest an. 

În cele din urmă, raportul USDA nu este revoluționar și include scăderi ale 

producției din America de Sud, care au fost deja luate in considerare de piețe. 

CBOT este ușor în scădere în această săptămână, iar fondurile dețin poziții lungi la 

10 aprilie (data publicării raportului USDA). 

 

 

EUROPA: EXPORTURILE UCRAINENE AU INTARZIAT 

 
Importurile UE au totalizat 13,4 Mt din iulie, ceea ce este mai mult decât 

ultimii doi ani de recoltă. Ce cifre vor fi obținute la sfârșitul celor 12 
săptămâni care inca ne separă de sfârșitul anului agricol în curs de 
desfășurare? Va fi atinsa cifra de 15 milioane de tone anunțată de Comisia 
Europeană? Sau depășită? 

Cu 11,8 milioane tone exportate între iulie și martie, exporturile ucrainene 
sunt încă întârziate în comparație cu anii de recoltă anteriori. În Rusia, 
nivelurile de export se apropie de nivelurile anului trecut, cu 4 milioane tone 
exportate. Euronext pierde 2 € / t în termenul limită din iunie 2018, atingand 
valoarea de 165,5 € / t. 
 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteo din Brazilia 

- Insamantarile din Emisfera Nordica 

- Importurile UE 

 

 

 

 

 

 
 

 


