La nivel internațional: Secetă în America de Sud
În ultimele 15 zile ale lunii decembrie, prețurile
scadenței pentru livrarea din martie 2022 a crescut
cu 4 dolari/tonă, ajungând la aproximativ 235
dolari/tonă. Sfârșitul anului a fost marcat de
prelungirea secetei în sudul Braziliei și în Argentina
și de o volatilitate cauzată de poziția fondurilor și de
sosirea ploilor în aceste zone.
În Statele Unite, cererea a rămas constantă atât la
export, cât și pe plan intern, producția de etanol fiind
de peste 1 milion de barili/zi, iar stocurile sub 21 de
milioane de barili. Exporturile au rămas dinamice
către destinațiile tradiționale, cu achiziții
semnificative din Mexic, și din China, care a revenit
modestă la achiziții de la jumătatea lunii noiembrie.
Traderii urmăresc îndeaproape relațiile dintre China
și SUA, în condițiile în care administrația Biden și
Congresul SUA au interzis importurile din Xinjiang
și și-au reiterat criticile față de situația din Hong
Kong înainte de sărbătorile de Crăciun.
Cu toate acestea, situația meteorologică din America
de Sud este cea care a fost de un interes dominant în
ultimele săptămâni și va fi și în săptămânile care
urmează.
În Brazilia, sudul țării este afectat de un deficit
semnificativ de apă care afectează porumbul în curs
de polenizare.

În același timp, zona central vestică, unde se va
semăna în curând cea mai mare parte a porumbului
safrinha, suferă de un exces de apă care va încetini
probabil începutul recoltatului culturilor de soia.
În Argentina, cea mai mare parte a suprafeței de
producție este afectată de deficitul de apă, în timp ce
semănatul tardiv al porumbului a început încă de la
începutul lunii decembrie. La 30 decembrie, 71% din
porumb fusese semănat, față de o medie de 80% la
această dată în perioada 2016-2021. Seceta și căldura
afectează în special porumbul timpuriu, care este în
curs de polenizare.
Astfel, la 30 decembrie, 58% din porumbul
argentinian se afla în condiții "bune spre excelente",
față de 76% cu o săptămână înainte.
Dacă situația meteorologică din America de Sud
determină reacția pieței, lunile critice pentru
potențialul de producție sunt încă în curs de
desfășurare, cu semănatul porumbului safrinha în
Brazilia (75% din producția țării). Creșterea
prețurilor din ultimele 2 săptămâni a fost determinată
de achizițiile fondurilor necomerciale care au
consolidat o poziție netă de cumpărare foarte
importantă înainte de a proceda la corecții, odată cu
sosirea ploilor din aceste ultime zile, sursă a
volatilității recente.
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În Europa: Producția UE a fost revizuită în
creștere
În bilanțul său din decembrie, comparativ cu
noiembrie, Comisia Europeană și-a revizuit în
creștere cu 1 Mt (69,4 Mt) prognoza de producție
pentru campania 2021/22. Importurile sunt la același
nivel (14,5 Mt), ca și utilizările. În consecință,
stocurile de report pentru campanie sunt reevaluate
cu 1 Mt (18,9 Mt) față de noiembrie 2021.
La 20 decembrie 2012, UE a importat 6,5 Mt, față
de o medie de 9,5 Mt în ultimii 3 ani. Deși diferența
rămâne substanțială, importurile europene s-au
accelerat în ultimele săptămâni datorită introducerii
pe piață a recoltei ucrainene

Prețuri FOB la data de 31/12/2021 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

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

