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LA NIVEL MONDIAL: CRESTERE SUSTINUTA IN CHICAGO 

 

 

A fost o altă săptămână de creștere în Chicago la toate termenele limită, cu o 

creștere de aproximativ 5,5% atât la termenele apropiate cât și la cele mai 

îndepărtate. Vremea și întârzierea semnificativă a insamantarii porumbului conduc 

piețele din Atlantic. Săptămânile trec și situația continuă să se deterioreze in 

Centura de Porumb, mai ales cu numai 49% din însămânțări efectuate pana pe 19 

mai. Aceasta este cea mai mare întârziere din momentul în care acest indicator a 

început să fie înregistrat în 1980. Săptămâna trecută nu a fost favorabilă pentru 

însămânțări, iar operatorii estimează că doar 2/3 din suprafețele au fost semănate 

până în prezent. USDA va trebui să confirme această cifră în progresul culturii sale, 

care va fi publicat în mod excepțional mâine, deoarece este un weekend de trei zile 

în Statele Unite. 

După cum era de așteptat, fondurile urmează această mișcare ascendentă prin 

recumpărarea pozițiilor scurte. Au facut achizitii record in saptamana 14 si 21 mai, 

cu 166.000 de contracte rascumparate. Cu toate acestea, ei au rămas în continuare 

vânzători neti cu aproximativ 117.000 loturi. 

Întrebările cu privire la impactul acestei situații rămân de ansamblu, dar devine 

din ce în ce mai clar faptul că suprafețe semnificative nu vor fi semănate. Și acest 

lucru se întâmplă în ciuda stimulentelor oferite de planul de sprijin de 14,5 miliarde 

de dolari sub forma ajutorului direct pentru fermierii americani, anunțat săptămâna 

trecută de Casa Albă. Acest ajutor decuplat va fi plătit numai pentru suprafețele 

 Pe 24/05 Pe 17/05 
Paritate €/$ 1.12 1.12 

Petrol $/baril (NY) 58.63 62.76 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

167 166 

FOB Rhin* (€/t) 163 158 



semănate. 

Pe termen scurt, atenția operatorilor va fi axată pe vremea americană, impreuna 

cu alți factori care sunt deja in atentie. Vom monitoriza, de asemenea, evoluția 

producției din China, deoarece sunt raportate daune importante cauzate de 

spodoptera. Dimensiunea daunelor rămâne dificil de măsurat. 

 

 

EUROPA: REVIZUIREA IMPORTURILOR IN SUS 

 

Importurile de porumb din UE ajung acum la 21,5 milioane tone (începând cu 

20/05). Comisia și-a revizuit previziunile privind importurile pentru anul de recoltă 

2018/2019 la 22,5 milioane tone. Până la sfârșitul lunii iunie, această cifră ar putea 

fi chiar depășită ținând cont de volumele ucrainene disponibile. Comisia își menține 

estimarea producției la 69 Mt, mult peste estimările pieței. În acest context, stocul 

de la sfârșitul lunii iunie ar crește cu 6,2 milioane tone față de anul de recoltă 

precedent. 

În Ucraina, însămânțarea este aproape completă, cu 96% din suprafața acoperită. 

Dificultăți rămân, totuși, în vestul țării. Ministrul ucrainean al Agriculturii și-a 

împărtășit optimismul cu privire la recolta viitoare. În timp ce se așteaptă o ușoară 

scădere a producției de porumb la 33,1 Mt (față de 35,6 Mt anul trecut), este de 

așteptat o creștere a producției globale de cereale, datorită unor perspective bune 

pentru cerealele de paie. 

 

 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteorologice din SUA 

- Atacurile de spodotera din China 

- Perspectivele pentru cerealele de paie 

 

 


