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LA NIVEL MONDIAL: CONFLICT IRANIANO-AMERICAN 

 

În perioada 27/12/19 - 03/01/20, in Chicago termenul limita din martie a pierdut 

1,4 USD /T pentru a ajunge la 152 $ /T. Tensiunile din ce în ce mai mari între 

Statele Unite și Iran îngrijoreaza operatorii din cauza amenințărilor pe care le 

reprezintă pentru comerțul mondial și aprovizionarea cu energie. În plus, exporturile 

americane au rămas la niveluri scăzute în ultimele săptămâni. Cifrele săptămânale 

pentru producția și stocurile de etanol sunt mai bune, dar perspectivele pe termen 

mediu rămân slabe pentru producători, cărora le este greu să își recupereze marjele 

de beneficii. În acest context, operatorii și analiștii așteaptă să afle mai multe despre 

conținutul acordului comercial China-SUA anunțat în decembrie. Acordul va fi 

semnat la 15 ianuarie la Casa Albă, cu condiția ca contextul global să îl permită. 

Achizițiile de porumb, cereale și o reducere a taxelor vamale (45%) la etanolul 

american ar putea fi printre anunțuri. 

În Brazilia au început primele recoltari de soia. Prognoza meteo este în general 

favorabilă, cu excepția nord-estului și a Rio Grande do Sul, unde porumbul la 

mijlocul sezonului suferă de secetă. Datorită stocurilor scăzute și cererii puternice 

de export și în special a hranei pentru animale, prețurile interne sunt mari și foarte 

atractive pentru producătorii brazilieni.  

În Argentina, impozitele la export pe cereale au crescut până la 15%. Se 

derulează discuții între guvern și producători pentru regionalizarea acestei taxe, 

pentru a nu penaliza prea mult producătorii aflați departe de porturi. În general, 

această taxă ar trebui să limiteze utilizarea inputurilor, în special a îngrășămintelor. 

 Pe 03/01 Pe 15/11 
Paritate €/$ 1.11 1.12 

Petrol $/baril (NY) 63.1 61.7 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

175 173 

FOB Rhin* (€/t) 174 175 



Estimarea suprafeței de porumb, 6,3 Mha, nu a fost modificată deocamdată, dar ar 

putea fi revizuită în jos în zonele în care profitabilitatea nu mai este garantată. La 1 

ianuarie, 84% din însămânțări au fost efectuate. În ciuda ploilor recente, seceta 

afectează o mare parte din zona de producție, în special nordul (unde încă nu au fost 

făcute ultimele însămânțări) și sudul. Doar 36% din porumb este în condiții „bune 

până la excelente”, comparativ cu 43% la mijlocul lunii decembrie. 

 

EUROPA: PREVIZIUNI MAI MARI PENTRU IMPORTURI 

 

În perioada 27/12/2019 până la 03/01/2020, scadența Euronext din ianuarie a 

câștigat 2,5 EUR /T pentru a ajunge la 168 EUR /T. Prețurile porumbului sunt 

determinate de prețurile grâului. 

La 23/12/2019, UE a importat în medie 10,2 Mt de porumb față de 7,2 Mt în 

ultimii trei ani de cultură. În ciuda unei rate record a exporturilor pentru Ucraina 

(aproximativ o treime din oferta disponibilă a fost exportată), această origine este în 

prezent ușor scăzută în comparație cu anul de comercializare precedent din punct de 

vedere al cotei din importurile europene. 

În bilanțul său din decembrie, Comisia Europeană și-a revizuit prognozele de 

producție până la 67,8 Mt (67 Mt în noiembrie), precum și stocurile de transfer la 

23,9 Mt (22 Mt în noiembrie) și importurile la 19 Mt (17 Mt în noiembrie). 

 

De monitorizat: 

 

- Raportul USDA 

- Raportul CONAB 
 

 
 

 


