La nivel mondial : Porumb peste 5 $/bu la
Chicago
În perioada 31 decembrie – 8 ianuarie, prețurile de
la Chicago pentru contractele cu termenul limită
din martie au câștigat 5 $/bushel ajungând la 195
$/t. În mijlocul săptămânii, prețurile de la Chicago
chiar au depășit pragul de 5 $/bushel (197 $/t)
înainte de a scădea. Fondurile necomerciale mențin
creșterea din ultimele săptămâni cu o poziție record
netă (de cumpărare) de aproape 350.000 loturi.
Această poziție se explică prin temerea unui
accident de producție din America de Sud și ținând
cont de așteptările privind achizițiile masive din
China din 2021. Operatorii se concentrează pe
lansarea raportului lunar USDA în care bilanțurile
mondiale ca și cele americane sunt mai tensionate
decât în decembrie. În caz contrar, fondurile ar
putea să procedeze la o corecție tehnică iar
prețurile să scadă. De fapt, dacă exporturile
americane au fost semnificative în primele 3 luni
ale anului agricol cu mai mult de 11 Mt dintre care
4 Mt către China, acestea ar trebui să crească
pentru a corespunde recordului proiectat de USDA
pentru campania 2020/21 (67 Mt).

În plus, industria de etanol rămâne în dificultate din
cauza scăderii persistente a consumului de carburant.
În această privință, producătorii vor fi atenți la
acțiunile lui Joe Biden care are o majoritate în
Congres. Acesta din urmă se arată mai deschis
intereselor din această industrie rău intenționată de
politica lui Donald Trump în favoarea petrolierelor,
dar ar putea să favorizeze în mod egal vehiculele
electrice din planul viitor de relansare. Mexicul,
importatorul secund mondial și cel mai important
destinator al porumbului american, prevede
interdicția importului de porumb modificat genetic
pentru alimentația umană începând cu 2024. Guvernul
mexican are în vedere interzicerea hranei pentru vite.
În schimb, China se pregătește să autorizeze noul
porumb modificat genetic pentru import atunci când
trebuie să răspundă unei nevoi semnificative din
timpul acestei campanii. În Argentina, un compromis
a fost găsit: interzicerea exporturilor de porumb a fost
în creștere și înlocuită de o cotă de exporturi de 30
Kt/zi. În această țară precum și în Brazilia vecină,
seceta persistă și afectează culturile de porumb dar
sunt așteptate ploi în această săptămână.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA
Str. Gării, nr.2, Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, Telefon:0723.265.469/0723.265.470
www.apprs.ro
email:office@apprs.ro
facebook: https://www.facebook.com/12585136fnsn=mo

EUROPA : Creșterea prețurilor din Marea
Neagră
În ultimele zile, prețurile porumbului din Marea
Neagră (Ucraina și România) au cunoscut o
creștere netă (+10$/t). Importatorii, în special din
bazinul mediteranean, se întorc către aceste origini
în detrimentul porumbului argentinian care a
suferit de interzicerea crescândă a exporturilor din
ultimele zile. Pe 04/01, UE a importat 8,4 Mt de
porumb comparativ cu 10,8 Mt la aceeași dată în
timpul campaniei precedente și 9,7 Mt la această
dată în timpul ultimelor 3 campanii. În 2020/21,
din cauza unei recolte cu producții scăzute și a unui
preț ridicat, originea ucraineană pătrunde mai
puțin pe piața comunitară. La această dată, cu 2,4
Mt, cantitățile de porumb ucrainian importate
sunt în scădere cu 55% în comparație cu campania
2019/20. Conform UkrAgroConsult, suprafețele
de porumb din Ucraina pentru campania 2021/22
ar putea să diminueze ușor din cauza
dezamăgirilor cu care s-au confruntat producătorii
în cursul campaniei 2020/21.
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