La nivel mondial : Val de căldură în Argentina
Între 31/12/2021 și 07/01/2022, prețurile pentru
scadența din martie 2022 la Chicago au crescut cu
aproximativ 5 $/t, ajungând la 238 $/t.
Prețurile de la Chicago, în urma scăderilor datorate
ploilor sporadice din America de Sud, s-au consolidat
în această săptămână datorită scăderii dolarului și
datorită noilor îngrijorări legate de America de Sud.
Pe plan macroeconomic, Rezerva Federală
Americană are în vedere o majorare mai rapidă și mai
strictă a ratei dobânzii pentru a combate inflația.
Banca centrală americană a surprins, de asemenea,
piețele prin anunțarea disponibilității de a reduce
dimensiunea bilanțului său, adică de a injecta mai
puține lichidități în economia americană în
următoarele luni.
Situația va fi monitorizată
îndeaproape, deoarece afluxul de lichidități din
ultimii ani a fost unul dintre factorii care au stat la
baza prețurilor ridicate de pe piețele de mărfuri,
inclusiv a porumbului.
Operatorii continuă să monitorizeze îndeaproape
situația meteorologică din America de Sud. În ciuda
unor precipitații sporadice, deficitul de apă din
Argentina și din sudul Braziliei persistă.

Se așteaptă ca acesta să se agraveze în această
săptămână, odată cu valul de căldură fără precedent
așteptat în această zonă. În următoarele zile sunt
preconizate vârfuri de peste 45°C, ceea ce va avea un
impact serios asupra porumbului, în special a celui
aflat în faza de polenizare și de umplere a boabelor:
porumbul de sezon complet în Rio Grande de Sud din
Brazilia și porumbul timpuriu din Argentina. De
asemenea, se așteaptă ca semănăturile recente de
porumb tardiv din Argentina să fie afectate. În
Argentina, 77% din porumb este semănat, iar 59% se
află în faza de polenizare sau de umplere a boabelor.
La data de 06/01, 40% din porumbul argentinian se
afla în condiții "bune până la excelente", comparativ
cu 58% la 1 ianuarie. Pe de altă parte, în partea
central-vestică a Braziliei, ploile abundente afectează
recolta timpurie de soia. Se așteaptă vreme mai uscată
în această săptămână. Rapoartele lunare de la USDA
și CONAB vor fi urmărite cu atenție. Se așteaptă ca
USDA să își reducă estimările privind producția
pentru America de Sud, iar CONAB să furnizeze
primele estimări privind suprafața cultivată cu
porumb safrinha în Brazilia.
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La nivel european : Stabilitate în ceea ce privește
suprafețele cultivate în Ucraina pentru 2022?

Pentru următorul sezon 2022/23, agenția de consultanță
UkrAgroConsult estimează ca suprafața cultivată cu
porumb în Ucraina să rămână relativ stabilă, la
aproximativ 5,4 Mha. Toate celelalte aspecte fiind egale,
analistul se așteaptă la randamente ușor mai mici decât în
2021, din cauza prețurilor ridicate la îngrășăminte. Există
incertitudini între datele Ministerului Agriculturii și
statisticile ucrainene privind suprafețele cultivate cu
culturi de toamnă, pe care UkrAgroConsult le estimează
că vor fi relativ stabile.
Un caz de pestă porcină africană a fost depistat la un porc
mistreț din Italia.

Prețuri FOB la data de 07/01/2022 în €/t - livrare
ianuarie-martie (recolta 2021

Preț FOB Bordeaux/Rhin, inclusiv majorările lunare

Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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