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LA NIVEL MONDIAL: GREVA CAMIONAGIILOR IN BRAZILIA
Recoltarile din Argentina sunt încă lente, progresând în această săptămână cu
mai puțin de 1% pentru un total de 35% din suprafețele însămânțate.
În Brazilia, în plus față de condițiile meteorologice pentru piețe, greva
camionagiilor pune presiune suplimentară pe piață. Într-adevăr, dacă această
mișcare urmeaza să fie extinsă, ea ar putea pune exportatorii în dificultate, în
special pentru comerțul cu soia. În plus, trebuie remarcat faptul că boabele de soia
trebuie colectate pentru a lăsa loc pentru recolta de porumb din specia safrinha, care
urmează să înceapă luna viitoare.
În SUA, progresul însămânțărilor de porumb, în întregime în conformitate cu
cifrele medii, ne face să uităm acele câteva întârzieri de la începutul anului de
recoltă.
În ceea ce privește cererea din SUA, totalul vânzărilor și exporturilor din anul de
recoltă în curs, care reprezintă peste 53 de milioane de tone, este pentru prima dată
mai mare decât cifra de anul trecut la aceeași dată. Cu toate acestea, producția de
etanol a scăzut cu 3% față de săptămâna trecută, în timp ce stocurile sunt în creștere.
Mai mult decât atât, trebuie remarcat faptul că acesta din urmă rămâne la un nivel
inferior față de anul trecut în același timp.
Prețurile se ridică la CBOT, respectiv sunt de 160 $/ t și 163 $/ t pentru
termenele din iulie și septembrie 2018. Fondurile se pregătesc încă o dată pentru
achiziționare în această săptămână.

EUROPA: EURONEXT S-A RIDICAT
Importurile continuă în același ritm în UE, depășind în prezent în mare măsură
cifrele din anii precedenți. Totalul exporturilor dintre iulie și 22 mai este acum de
15,4 milioane de tone. Prin urmare, estimarea Comisiei privind importurile, la 15
milioane de tone pentru moment, va fi revizuită în următorul raport.
În raportul său din martie, Comisia Europeană a anunțat condiții bune pentru Italia,
Austria, sudul Germaniei și Polonia, ceea ce a permis o însămânțare destul de
timpurie. Din cauza condițiilor nefavorabile de la începutul primăverii,
însămânțările au început totuși cu o mică întârziere în Spania, România, Ungaria și
Bulgaria, precum și în partea de vest a Franței. Conform Comisiei, impactul acestor
întârzieri nu ar trebui să fie semnificativ la nivel global.
Pentru Ucraina, însămânțarea a făcut progrese rapide, fără întârzieri
semnificative. În ceea ce privește exporturile țării, încă o dată acestea rămân în
urma sumelor de anul trecut, în special din cauza concurenței acerbe din America de
Sud în acest an de recoltă.
Euronext s-a ridicat în această săptămână, în special pentru termenul limită din
noiembrie, cu un avans de 4 EUR/ t față de săptămâna trecută. Ratele sunt, 170
EUR, respectiv 174,75 EUR/ t pentru termenele din iulie și noiembrie 2018.
Scăderea cursului de schimb euro/ dolar continuă și în această săptămână, pe fondul
crizei politice din Italia.
De monitorizat:
- Grevele in Brazilia
- Insamantarile in SUA

