La nivel mondial : Creșterea prețurilor în
China
În perioada 12/11 - 19/11, prețul scadenței din
decembrie la Chicago a scăzut cu 2,5 $/t,
situându-se acum la 225 $/t.
Săptămâna trecută, prețurile au înregistrat
puține variații, după o creștere bruscă la
începutul lunii, ca urmare a publicării raportului
USDA din noiembrie.
Comparativ cu luna octombrie, raportul USDA
a revizuit ușor în creștere producția SUA care
atinge acum 111 q/ha, un nou record pentru
această țară. În ciuda faptului că este cea mai
bună recoltă din istoria sa (383 Mt), principalul
exportator mondial își reface doar parțial
stocurile comparativ cu nivelul de stocare cu
care erau obisnuiți în anii trecuți. În Statele
Unite, această tensiune se explică prin
exporturile care se mențin la un nivel ridicat, dar
și printr-o revizuire în creștere (+1,5 Mt), față
de octombrie, a consumului de porumb pentru
etanol, datorită marjelor nete din ultima vreme
ale acestei industrii. Acest raport confirmă o
anumită tensiune în bilanțul mondial al
porumbului, dar și în bilanțul grâului, contractul
de grâu de la bursa Euronext atingând un record
de peste 300 €/t. De asemenea, comercianții
monitorizează îndeaproape redresarea prețurilor
interne ale porumbului în China.

Țara a contractat deja 18 milioane de tone de
porumb din cele 26 de milioane de tone de
importuri estimate de USDA. Creșterea recentă a
prețurilor, neașteptată conform recoltelor foarte
bune (273 Mt), se pare că se datorează creșterii
prețurilor la uscare, dificultăților logistice și
întârzierii recoltării. Acest lucru ar putea face ca
importurile de porumb din SUA și Ucraina să
redevină competitive în China în următoarele
săptămâni. Astfel, se zvonește că statul chinez
cumpără între 300 și 700 Kt de porumb din
Ucraina, în ciuda faptului că Ucraina a fost absentă
de la achiziții din luna mai a anului trecut.
În Brazilia, vremea continuă să fie favorabilă
pentru semănat. La 22/11, 91% din porumbul
fusese însămânțat, ceea ce este similar cu media
ultimilor ani, precum și 78% din recolta de soia,
față de 67% anul trecut. Cu toate acestea,
producătorii se tem de intâmpinarea unor
dificultăți în aprovizionarea cu inputuri pentru
semănatul de porumb safrinha la începutul anului
2022. În Argentina, de teama revenirii
fenomenului "La Niña", producătorii preferă
hibrizii târzii de porumb, care sunt mai puțin
expuși la perioadele cele mai stresante. Până la
17/11, 29% din porumb a fost semănat, comparativ
cu o medie de 38% la aceeași dată (2016-2020).
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În Europa : Competitivitatea porumbului
crește
În raportul său din noiembrie, în comparație cu
luna octombrie, Stratégie Grains își revizuiește
în creștere cu 1,1 Mt previziunile de import
pentru UE (15 Mt). Într-adevăr, cererea se
îmbunătățește prețul FOB cel al etanolului din
cauza creșterii puternice a prețurilor la grâu,
ceea ce face ca porumbul să devină mai atractiv.
În ciuda unei revizuiri în creștere a recoltei de
porumb din UE (68 Mt) și în ciuda
competitivității lor față de țările terțe porumbul
din UE, inclusiv cel francez, nu va putea
acoperi decât o parte din această cerere
crescută.

Prețul FOB internațional pe 19/11/2021

În Franța : Un nou record de producție
La Congresul Porumbului organizat la Tours, pe
10 noiembrie, Arvalis a confirmat un nou
randament record pentru porumbul boabe, de
110 q/ha. Acest lucru a fost posibil datorită
condițiilor favorabile din vară pentru porumbul
irigat. Cu o suprafață inițială de 1,41 Mha,
completată de aproximativ 100 Kha pe care s-a
trecut de la porumb furajer la porumb boabe,
producția franceză ar trebui să ajungă la 16-16,5
Mt pentru sezonul 2021/2022.
Prețul porumbului rămâne stabil pe Euronext. În
perioada 12/11 - 19/11, prețurile pentru
scadența din ianuarie au crescut cu 5 €/t,
ajungând la 248,75 €/t.

Producție de porumb boabe în China
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este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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