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LA NIVEL MONDIAL: UN RAPORT USDA POZITIV? 

 

USDA a publicat primele estimări pentru anul de recoltă 2018/19. Se estimează 

că cifrele globale de producție și consum vor crește cu aproximativ 20 de milioane 

de tone față de anul trecut. Trebuie remarcat faptul că producția ar trebui să 

progreseze în principal în China și în țările din America de Sud (recolta din 2019!) 

si în țările de la Marea Neagra. În consecință, se anticipează o nouă scădere a 

stocurilor globale (-36 Mt), situându-se la cel mai scăzut nivel din 2012/13. Această 

scădere este din nou determinată în mare măsură de China (-19 Mt), dar, spre 

deosebire de anul de recoltă precedent, aceasta ar fi condusă si de unul dintre 

principalii exportatori, și anume SUA (-13 Mt). 

În Brazilia, deficitul de apă inca este o ingrijorare; în special în statele din sud. 

În timp ce Conab nu pare să fi integrat seceta din ultimele săptămâni în cifrele sale, 

ea anunță o scădere potențială a randamentelor în cazul în care nu vor fi precipitații 

semnificative în curând. Unele precipitații sunt așteptate în țară săptămâna viitoare. 

În Argentina, recoltarile au progresat lent datorită precipitațiilor abundente care au 

blocat progresul. 

Aproape 40% din suprafețe au fost semănate în SUA până la 6 mai, ceva mai 

târziu decât media pe 5 ani. Momentul cererii de export în SUA este relativ scăzut 

în această săptămână, cu vânzări de 700 Kt, în timp ce producția de etanol a fost 

reluată. În ceea ce privește proiecțiile din 2018/19 pentru SUA, producția este de 

așteptat să scadă cu 357 Mt (-14Mt), în principal datorită diminuării suprafeței. Cu 

o ușoară scădere a consumului și a exporturilor, stocurile americane se așteaptă să 

 Pe 11/05 Pe 04/05 
Paritate €/$ 1.19 1.20 

Petrol $/baril (NY) 70.7 69.7 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

168 168 

FOB Rhin* (€/t) 176 176 



scadă cu 13 milioane de tone până la 43 milioane de tone. 

În cele din urmă, cifrele raportului USDA par pozitive, iar situația din Brazilia 

ridică întrebări. Cu toate acestea, piața nu a urmat această tendință, CBOT chiar 

marcând o scădere față de săptămâna trecută ... Fondurile necomerciale pe data de 8 

mai au fost lungi, în ajunul publicării raportului USDA. 

 

EUROPA: STABILITATE PENTRU EURONEXT 

 
În ciuda declinului euro față de dolar, importurile UE s-au ridicat în această 

săptămână cu 470 Kt, aducând importurile totale la 14,8 Mt. 

În ceea ce privește cerințele chineze, egiptene și europene, ritmul de export în 

Ucraina a crescut în luna aprilie. Din iulie, exporturile totale din Ucraina ajung la 

14,5 Mt, comparativ cu 16,3 Mt anul trecut, la aceeasi data. În ceea ce privește 

producția, ¾ din suprafețele au fost semănate în țară, comparand  cu Rusia, unde 

au fost finalizate mai mult de jumătate din suprafete. 

Euronext a rămas stabil în această săptămână. 

 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteo din Brazilia 

- Insamantarile din SUA 

- Insamantarile din UE 
 

 

 

 

 
 

 


