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LA NIVEL MONDIAL: Cursul rămâne stabil la Chicago
Din 31/01 până pe 07/02, prețurile din Chicago pentru termenul limită din martie au câștigat 0,9$/t pentru a se situa la 151$/t.

Producția de etanol este în creștere cu 5% comparativ cu săptămâna precedentă iar stocurile în scădere cu 3%. De asemenea, cifrele

privind exporturile sunt bune, săptămâna trecută înregistrându-se vânzări de 1,3 Mt.).Porumbul din SUA recâștigă competitivitatea în

Asia comparativ cu porumbul ucrainian( cu aproximativ 10$/t mai puțin față de prețul CIF din Asia). Prețurile rămân stabile, în

așteptarea raportului USDA din 11/02. Mai mult de atât, îngrijorarea legată de epidemia virusului corona inca domina piața.. China ar

putea activa clauza “forței majore” din acordul comercial cu SUA pentru a amâna obligațiile de achizitii. Cu toate acestea, ea a anunțat

o scădere a taxelor vamale la numeroase produse agricole americane( soia, pui, porc...)

În Brazilia, 9% din cultura de soia este recoltată comparativ cu 10% în medie în ultimii 5.Recoltarea din Mato Grasso este foarte

timpurie în timp ce în centrul și sudul țării, ea acumulează întârzieri din cauza ploilor. Insamantarile de porumb safrinha urmăresc

aceeași dinamică, ceea ce ar putea conduce la scăderi ale suprafețelor din sudul țării. De asemenea, impactul secetei asupra recoltei

de porumb safra din sudul țării este în concordanță cu scăderile de randament care sunt estimate între -7 și -30% în funcție de stat.

În Argentina, 99% din semănat este efectuat. Condițiile de creștere rămân stabile, iar 59% din porumb este semănat în condiții” bune

chiar excelente”. Ploile de săptămâna trecută au ameliorat rezervele hidrice în timp ce porumbul tardiv intră în faza polenizării.

LA NIVEL EUROPEAN : Prețurile la Euronext scad
Din 31/01 până pe 7/02, prețurile la Euronext pentru termenul limită din martie au pierdut 1 €/t pentru a se situa la 167,5 €/t.

Scăderea importurilor europene este confirmată. 13 Mt au fost importate pe 02/02, comparativ cu 14 Mt la aceeași dată în timpul

campaniei precedente. Porumbul ucrainian reprezintă 53% din aceste importuri și înregistrează o scădere de 10% comparativ cu anul

agricol 2018/2019.

Cererea pentru porumbul ucrainian este în declin, mai ales pe piețele asiatice și în special în China din cauza epidemiei de coronavirus

De urmărit :

-Raportul USDA

Pe 07/02 Pe 31/01

Paritate €/$ 1,10 1,11

Petrol $/baril (NY) 50,3 51,6

FOB Bordeaux* (€/t) 170 172,5

FOB Rhin* (€/t) 177 176

Indicatori
Prețul FOB în data de 07/02/2020 în €/t 


