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LA NIVEL MONDIAL: ELIMINAREA TAXELOR DIN CHINA PENTRU
SORGUL AMERICAN
Săptămâna s-a încheiat cu decizia autorităților chineze de a elimina taxele
antidumping aplicate importurilor de sorg din SUA, împinse de frica prețurilor mai
mari pentru hrana animalelor pentru crescători. Acest anunț a susținut prețurile la
porumbul din SUA vineri, terminând astfel săptămâna în sus.
Operatorii de pe piață monitorizează îndeaproape condițiile meteorologice. În
ciuda precipitațiilor din sudul Braziliei și din mai multe zone argentiniene, situația
este încă dificilă în America de Sud. Trebuie reamintit faptul că recoltele
argentiniene și braziliene sunt expuse unei secete grave; care ar trebui să conducă
USDA pentru a revizui cele mai recente estimări ale randamentelor sale în jos.
Recoltele din Argentina au progresat cu numai 1% în această săptămână din nou (a
patra săptămână la rând). În acest context, prețurile interne din Argentina și Brazilia
au înregistrat progrese semnificative.
În Statele Unite, însămânțările de porumb au progresat semnificativ, cu 20% din
suprafețe semănate în ultima săptămână, determinând o însămânțare totală de 81%
(față de 82% anul trecut și 81% pe o perioadă de cinci ani).
Performanțele exportului și producția buna de etanol(împreună cu o scădere a
stocurilor) au susținut oarecum piața.
Există încă îndoieli cu privire la gradul de acuitate al cifrelor de însămânțare din
SUA. Cifrele finale vor fi trimise de USDA până la sfârșitul lunii iunie.

EUROPA: CRESTEREA BRUSCA A IMPORTURILOR DE SORG DIN SUA
Eliminarea măsurilor antidumping chinezești cu privire la sorgul din SUA
ar trebui să ridice presiunea existentă a sorgului american pe piața UE.
Într-adevăr, volume semnificative, inițial destinate SUA, s-au găsit pe piață în
căutarea unor piețe de desfacere. Numai in săptămâna 46, importurile de
sorg ale Statelor Unite erau de 116 kt, ajungând la 285 kt începând cu 1
iulie. Spania este deosebit de îngrijorată. În același timp, importurile de
porumb au rămas limitate la 73 kt, datorate în special fluxurilor semnificative
de sorg. În Ucraina, însămânțările sunt aproape finalizate. Unele previziuni
meteo avertizează asupra riscului de secetă la vară pe Marea Neagră.
Acest punct va trebui monitorizat cu atenție în lunile următoare, bilanțul
mondial depinde de producția emisferei nordice, în lumina scăderii producției
așteptate în Brazilia și Argentina.
De monitorizat:
- Prognoza meteo din America de Sud
- Sfarsitul insamantarilor din SUA
- Prognoza meteo de la Marea Neagra

