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LA NIVEL MONDIAL: PRETURILE AU SCAZUT IN CIUDA 

RAPORTULUI USDA   

 

În perioada 01/11 - 08/11, termenul din decembrie a pierdut 4,7 USD/ T la 

Chicago pentru a ajunge la 148,5 $/ T. Acest lucru se datorează vremii mai 

îndelungate, favorizând activitățile de recoltare și cifre de cerere dezamăgitoare. 

Producția zilnică de etanol rămâne 54K barili / zi sub cifrele de producție la aceeași 

dată din 2018, iar pentru exporturi luna septembrie a fost cea mai grea din 1975, cu 

doar 2,03 Mt exportate. Cu toate acestea, raportul lunar al USDA a dus la o ușoară 

revenire a prețurilor. 

Într-adevăr, proiecțiile de randament au fost revizuite până la 10,5 t/ ha, ceea ce 

este cu 0,1 t / ha mai mic decât estimarea din octombrie. 

Producția americană a scăzut cu 3 Mt la 347 Mt, iar stocurile, în ciuda producției 

de etanol și a exporturilor scăzute, au pierdut și 6,6 Mt pentru a ajunge la 296 Mt. În 

ciuda acestui raport, prețurile vor rămâne sub presiunea progresului recoltarii și 

depinde de progresul negocierilor comerciale dintre China și Statele Unite. 

În Argentina, pe 7/11, 65% din insamantarile de porumb timpuriu au fost făcute, 

comparativ cu 77% in media ultimilor 5 ani. Lipsa de ploaie în afara zonei centrale 

este încă semnificativă. Cu toate acestea, 46% din porumb este în condiții „bune 

până la excelente”, comparativ cu 37% în același timp al anului trecut. 

În Brazilia, 46% din soia a fost semănată la 5/11, ceea ce este în conformitate cu 

media pe cinci ani. Cu toate acestea, statele din sud au întâmpinat unele întârzieri 

din cauza lipsei de precipitații. Acest lucru ar putea duce la o fereastră mai mică de 

semănat pentru porumbul safrinha în aceste zone. Plantarea porumbului Safra se 

încheie și majoritatea suprafetelor sunt în condiții bune de creștere.  

 Pe 8/11 Pe 01/11 
Paritate €/$ 1.10 1.11 

Petrol $/baril (NY) 56.9 56.2 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

163 167 

FOB Rhin* (€/t) 168 169 



 

EUROPA: IMPORTURILE CONTINUA INTR-UN RITM SUSTINUT 

 

 

Evaluarea Comisiei Europene din octombrie a fost publicată. Nu aduce nicio 

schimbare majoră: producția este stabilită la 66,6 Mt și cifra exporturilor către țări 

terțe este revizuită în sus cu 415 kt pentru a ajunge la 3,5 Mt. Valoarea importurilor 

este neschimbată la 17 Mt. Acest lucru este surprinzător. Într-adevăr, în raportul său 

din octombrie, CIC a revizuit importurile până la 20,3 Mt, care este cu 1,5 Mt mai 

mare decât în raportul din septembrie. Pe de altă parte, ritmul importurilor în UE 

rămâne foarte puternic. Pe 10/11, 7,2 Mt au fost importate, comparativ cu 4,8 Mt în 

aceeași dată, în medie, în ultimii 3 ani. Originea ucraineană are din nou prioritate 

asupra originii braziliene, dar anul acesta s-a întâmplat la o dată ulterioară. În 

octombrie, Ucraina a exportat 1 Mt în UE față de 1,3 Mt în 2018. 

Raportul USDA din noiembrie indică schimbări în Marea Neagră. Datorită 

randamentelor foarte bune, producția rusă este revizuită în sus de la 500 Kt la 14Mt. 

Această creștere se reflectă în exporturi, care au crescut de la 5,2 la 5,7 Mt. În 

schimb, în Ucraina, unde 85% din recoltă a fost recoltată până la 7 noiembrie, 

randamentele au scăzut cu 4% față de 2018, cu 69,6 Cwt / ha. USDA analizează 

producția în scădere cu 500Kt la 35,5 Mt. Exporturile sunt neschimbate la 30 Mt, 

similar cifrelor din 2018. 

 

De monitorizat: 

 

- Recoltarile in SUA 
 

 
 

 


