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Indicatori 
 

 

 

LA NIVEL MONDIAL: PRETURILE SUNT IN CRESTERE IN CHICAGO 

 

FAO anticipează o scădere a stocurilor globale până la sfârșitul anului de recoltă 

2018/19 de aproape 11% față de 2017/2018, în principal condusa de China și 

America de Sud. Această reducere are ca rezultat o scădere a producției prognozate 

(scăderea cantității de însămânțări în SUA, producția în America de Sud), în timp ce 

consumul ar trebui să continue să crească comparativ cu anul trecut (+ 0,5%). 

Recoltarea progresează foarte bine în Argentina, estimată de Bolsa de Cereales din 

Buenos Aires la doar o treime din suprafețe. 

În ceea ce privește Brazilia, având în vedere prognoza meteorologică de 

săptămâna viitoare, vremea ar trebui să rămână uscată, în ciuda necesităților de apă 

ale porumbului. 

În Statele Unite ale Americii, unele precipitații sunt așteptate in Centura 

Porumbului, ceea ce nu va favoriza progresul la însămânțare. 

Utilizările de etanol sunt, de asemenea, in crestere cu o productie de până la peste 

un milion de barili pe zi. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că stocurile de 

etanol cresc cu 2% de la o săptămână la alta. 

Sprijinită de climatul sud-american și de întârzierea însămânțărilor în SUA, piața 

din Chicago continuă să progreseze, îmbunătățindu-se cu peste 3 dolari / t pentru 

termenele din iulie și septembrie 2018. Având în vedere această situație și în lumina 

publicării raportului USDA, în această dimineață, fondurile se pregăteau să 

achiziționeze în săptămâna de 1 mai. 

 

 Pe 04/05 Pe 27/04 
Paritate €/$ 1.20 1.21 

Petrol $/baril (NY) 69.7 68.1 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

168 166 

FOB Rhin* (€/t) 176 174 



EUROPA: INCETINIREA IMPORTURILOR UE 

 
 

Totalul importurilor UE între 1 iulie 2017 și 1 mai 2018 este de 14,3 
milioane tone. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că volumul de 
importuri de 115 Kt din această săptămână reprezintă o scădere 
semnificativă în comparație cu media săptămânală pentru acest campanie. 
Declinul monedei euro față de dolar continuă, cu un curs de schimb de 1,20 
la 4 mai, față de prețurile care au fost destul de fluctuante recent între 1,23 și 
1,24 ... suficient pentru a da un alt impuls bunurilor europene! 

Datorită economiei mondiale și evoluțiilor monedei euro, prețurile se 
ridică pe Euronext pentru termenele din iunie și noiembrie 2018. 

În Ucraina, însămânțările cresc fără nici o întârziere deosebită în 
comparație cu media. 
 
 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteo din Brazilia 

- Insamantarile din SUA 

- Raportul USDA din 10 Mai 
 

 

 

 

 
 

 


