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LA NIVEL MONDIAL: DEZAMAGIRE IN URMA ACORDULUI 

CHINA-SUA 

 

În perioada 10 - 17 ianuarie, prețurile pentru scadența din martie la Chicago au 

rămas stabile la aproximativ 153 USD/ t. Aceasta maschează puternica variabilitate 

a prețurilor la sfârșitul săptămânii, după semnarea acordului comercial China-SUA 

și prezentarea conținutului său, care a fost considerat dezamăgitor de către 

comercianți. Acordul prevede 36,5 miliarde de dolari în achiziții de produse 

agricole în anul 1 și 44 de miliarde de dolari în anul 2 (față de 24 de miliarde de 

dolari în 2017), care include produse precum cereale și etanol. Cu toate acestea, nu 

a fost dezvăluită nicio cantitate de achiziții de produse, deoarece China și-a 

reafirmat disponibilitatea de a cumpăra în condiții de piață și de a nu perturba 

ceilalți furnizori. Mai mult, cele două părți nu intenționează să revină asupra 

creșterii taxelor vamale în ultimele luni înainte de un al doilea acord ipotetic asupra 

unor subiecte mai sensibile (subvenții pentru industrii, spionaj industrial etc.). În 

acest context, operatorii încă așteaptă să observe o creștere reală a achizițiilor 

chineze și să rămână sceptici între timp. 

Exporturile americane au atins 785 Kt, mai mare decât era de așteptat, iar 

producția de etanol a atins 1,1 milioane barili / zi, cel mai bun nivel din iunie trecut. 

Cu toate acestea, stocurile au depășit 23 de milioane de barili, ceea ce reflectă 

dificultățile din sector. 

În Argentina, 91% din însămânțări au fost finalizate. Ploile au afectat centrul 

țării, îmbunătățind starea rezervelor de apă. Cu toate acestea, situația rămâne dificilă 

 Pe 17/01 Pe 10/01 
Paritate €/$ 1.11 1.11 

Petrol $/baril (NY) 58.5 59 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

177 175 

FOB Rhin* (€/t) 177 175 



în sudul zonei de producție, iar următoarele 15 zile ar trebui să rămână uscate. 55% 

din porumb se află în condiții „bune până la foarte bune”, comparativ cu 51% 

săptămâna trecută. 

În Brazilia, semănatul de porumb safrina a început în Mato Grosso. Cu toate 

acestea, în general, recoltarea de soia ar trebui să întârzie 2 - 3 săptămâni, ceea ce 

va induce multă întârziere la semănatul porumbului. Acesta din urmă ar putea fi 

apoi amenințat de ger la sfârșitul ciclului. Prețurile interne de porumb rămân 

ridicate, ceea ce ar trebui să încurajeze producătorii să semene, în special având în 

vedere că o parte din producția de porumb safra din sudul țării a fost pierdută din 

cauza secetei. JBS, un mare producător de carne, intenționează să importe 200 Kt de 

porumb argentinian pentru a-și acoperi nevoile înainte de recoltarea de porumb 

safrina în iunie. 

 

EUROPA: CRESTEREA SUPRAFETEI IN ANUL 2020 

 

În perioada 10 - 17/01, prețurile la Euronext pentru scadența din martie au rămas 

stabile la 173 EUR/ t. Comisia Europeană încă nu a publicat cifrele de import 

europene actualizate. 

În raportul său din ianuarie, Stratégie Grains prognozează 8,97 milioane de 

hectare de porumb în Europa în 2020, cu o creștere de 3,5% față de 2019. Acest 

lucru poate fi explicat în special prin dificultățile de semănat cereale de iarnă în 

Franța și Germania. 

Același raport revizuiește prognozele de import pentru anul de cultură 2019/20, 

în scădere cu 100 Kt față de decembrie, la 18,7 Mt. 

 

De monitorizat: 

 

- Raportul IGC 

- Importurile UE 
 

 
 

 


