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LA NIVEL MONDIAL: USDA A CONFIRMAT 

 

 

Raportul lunar al USDA, lansat marțea trecută, doar a confirmat așteptările 

pieței și concluziile comunicate pe 29 martie. Situația Statelor Unite este, prin 

urmare, confirmată printr-o creștere a stocului la sfârșitul anului de producție la 

51,7 tone (46,6 tone în martie). USDA explică această creștere a stocului în 

comparație cu luna trecută cu o utilizare mai mică a hranei pentru animale (- 1,9 

MT). 

La nivel global, USDA confirmă tendințele pozitive din America de Sud. 

Producția braziliană se estimează astfel să crească la 96 MT (94,5 MT în martie) și 

cea a Argentinei la 47 MT (46 MT în martie). Unii operatori încep să aibă în vedere 

o producție în Brazilia care ar putea atinge pragul simbolic de 100 MT. Desigur, nu 

suntem încă acolo, lunile aprilie și mai fiind decisive pentru randamentele celei de-a 

doua culturi, care ar putea să cântărească între 70% și 75% din volumul total. 

Nu există nicio îndoială că concurența dintre diferitele origini ale continentului 

american va fi importantă dacă producția este la fel de mare ca cea așteptată. 

În acest context, USDA revizuiește stocul mondial de la ultima lună la 314 MT 

(+ 5,48 MT / martie). Ar trebui reamintit că China va deține 65% din acest volum! 

Fără un element nou real, prețurile se stabilizează între creșterea stocurilor 

americane, discuțiile China-SUA și condițiile climatice încă incerte. Acesta va fi cu 

siguranță mai clar în următoarele săptămâni înainte ca toate suprafețele să fie 

semănate. Pentru moment, doar 2% din suprafata au fost semănate, în funcție de 

 Pe 12/04 Pe 05/04 
Paritate €/$ 1.12 1.12 

Petrol $/baril (NY) 63.89 63.08 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

169 171 

FOB Rhin* (€/t) 158 163 



evoluția recoltei prognozata de USDA (la 07/04), ceea ce este un nivel normal 

pentru sezon. 

 

 

EUROPA: 29.5 MILIOANE DE TONE EXPORTURI PENTRU UCRAINA 

 

Acest lucru este, în orice caz, nivelul anunțat de USDA pentru exporturile 

ucrainene în 2018/2019. Această cifră a crescut cu 0,5 milioane de tone față de luna 

februarie, ținând seama de dinamica exporturilor ucrainene și de oportunitățile 

recente deschise în India. În același timp, USDA revizuiește importurile UE de 

porumb la 22,5 tone (+ 1 MT / martie), o creștere de 21% față de anul de recoltă 

precedent. Ar trebui să reamintim că ritmul actual este de până la 40%! Prețurile la 

Euronext s-au stabilizat la 167,50 € /t în termenul limită din iunie 2019. 

 

De monitorizat: 

 

- Productiile din America de Sud 

- Discutiile dintre China si SUA 

- Insamantarile in Emisfera Nordica 

 

 


