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LA NIVEL MONDIAL: CARE VA FI SUPRAFATA FINALA DIN SUA? 

 

Progresul culturii prevazut de USDA pentru 10 iunie indică acum 83% dintre 

insamantarile realizate datorită unei ușoare îmbunătățiri meteorologice din ultimele 

zile. Rămâne de văzut care este suprafața suplimentară care poate fi încă 

însămânțată. Există puține suprafete încă lăsate neinsamantate avand in vedere data  

târzie. Starea insamantarilor verificate pana acum nu este la fel de bună ca anul 

precedent, cu 59% dintre ratingurile bune până la excelente, față de 77% în 2018. 

Randamentele ar trebui să scadă, potrivit mai multor analiști, ceea ce ar trebui să 

confirme raportul USDA din iunie. Combinația acestor factori este de așteptat să 

conducă la o producție mult mai mică la -38Mt, comparativ cu estimările USDA din 

mai, pentru cele mai optimiste prognoze de randament. 

După o creștere accentuată în luna mai, contractele privind termenul din luna 

iulie, precum și cele privind scadențele mai mari, au început luna iunie, cu o ușoară 

scădere datorită îmbunătățirii condițiilor de însămânțare și a temerilor legate de un 

litigiu comercial cu Mexicul. Această scădere ar putea fi contracarată prin lansarea 

raportului lunar al USDA, care urmează să revizuiască previziunile de producție în 

jos și prin soluționarea conflictului cu Mexicul. Fondurile non-comerciale, în 

același timp, își continuă pozițiile de recuperare și au o poziție lungă, cu mai mult 

de 87.000 de loturi, pentru prima dată din februarie. 

Disputa dintre Statele Unite și Mexic pare a fi rezolvată, iar D.Trump este 

mulțumit de măsurile planificate de mexicani de a stopa imigrația. Prin urmare, a 

renunțat la majorarea taxelor vamale care ar fi putut rezulta în represalii asupra 

 Pe 07/06 Pe 31/05 
Paritate €/$ 1.13 1.12 

Petrol $/baril (NY) 53.26 53.50 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

179 168 

FOB Rhin* (€/t) 169 164 



porumbului american. Cu toate acestea, având în vedere dificultățile legate de 

Centura de Porumb și recolta înregistrată în Brazilia (peste 100 milioane de tone), 

porumbul din SUA este mai puțin competitiv și ar putea să piardă în continuare 

cotele de piață în acest an cu primul său client. Săptămâna trecută, a fost anunțat un 

transfer de 35.000 de tone de porumb brazilian în Mexic. 

 

EUROPA: SCADERE LA TOATE TERMENELE LIMITA 

 

Euronext pare să urmeze tendința din SUA, cu un declin brusc săptămâna 

trecută, cu toate termenele limită. Acest declin se observă și în cazul cerealelor de 

paie. Contractele din august pentru porumb pierd 5 €/ T ajungand la 174,5 €. Pentru 

noua recoltă, contractele din noiembrie au scăzut, de asemenea, cu o pierdere de 

3,75 euro/ t până la 172,25 euro. Această scădere poate fi explicată și de 

previziunile bune pentru Europa, cu condiții bune în Franța, precum și în Ungaria, 

România și Marea Neagră. În România și Ungaria, condițiile din iunie (umiditate și 

căldură) sunt favorabile. În Rusia și Ucraina, în ciuda condițiilor de însămânțare 

delicate (precipitații), se așteaptă o creștere a suprafețelor (cu +0,03 și + 0,14 Mha). 

După recoltele record în 2018, producția totală din aceste două țări este de așteptat 

să scadă cu 2,7Mt până la 44,5Mt.. 

 

 

De monitorizat: 

 

- Suprafata din SUA 

- Raportul USDA din 11 iunie 2019 

- Perspectivele pentru cerealele de paie in Europa 

 

 


