La nivel Mondial: Creștere
suprafețelor cultivate în SUA
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De pe 24/06 până pe 01/07, prețurile pentru
livrarea din septembrie de la Chicago au scăzut
cu încă 15 $/t, ajungând la 247 $/t. Presiunea
descendentă foarte puternică continuă la
Chicago, pe fondul temerilor legate de o criză
economică globală și de vânzările de fonduri, în
ciuda faptului că nu s-au înregistrat prea multe
schimbări în ceea ce privește elementele
fundamentale. Prețurile porumbului din SUA au
revenit la nivelurile de dinainte de războiul din
Ucraina.
În SUA, raportul privind suprafața cultivată a
adus puține surprize. La 36,39 Mha, suprafața
cultivată cu porumb a fost revizuită în creștere cu
180 Kha față de proiecția din martie a USDA și
s-a încadrat în așteptările traderilor.
La data de 27/06, cultura de porumb din SUA
începea să înflorească cu 4% din suprafața
cultivată, ritm în linie cu media (2017-2021).
67% din porumbul american se află în condiții
"bune până la excelente", cu 3 puncte mai puțin
decât în săptămâna precedentă. Săptămâna se
preconizează să fie ploioasă în mare parte din
Corn Belt. Vremea din următoarele săptămâni va
fi un factor important de volatilitate în această
perioadă
crucială
de
determinare
a
randamentului.

În China, directorul stocurilor de mărfuri
agricole de stat a fost demis oficial pentru
corupție. Prețurile interne ale porumbului cresc
din cauza problemelor logistice legate de
gestionarea Covid. Acest lucru ar putea favoriza
în cele din urmă importurile. În acest sens, se
spune că China ar fi contractat achiziționarea a
aproape 400 Kt de porumb brazilian după un
acord sanitar recent între cele două țări. Acest
lucru ar trebui să o facă mai puțin dependentă de
porumbul american, în absența celui de origine
ucraineană.
În Brazilia, recolta continuă în ritm alert și
pune presiune asupra prețurilor FOB. Prețurile de
transport intern de marfă sunt în creștere
puternică din cauza recoltei, dar și a prețurilor
ridicate la combustibili.
În Argentina, greva care afecta exporturile a fost
rezolvată.

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

La nivel european: Recoltă record de grâu în
Rusia
Rusia se așteaptă la o recoltă record de grâu de
aproximativ 88 de milioane de tone, ca să nu mai
vorbim de chestiunile legate de preluarea grâului
ucrainean. Această perspectivă apasă asupra
prețurilor mondiale la grâu, dar și asupra altor piețe
de cereale. Cu toate acestea, este posibil ca țara să
întâmpine dificultăți la export din cauza
dificultăților de navigație în Marea Neagră
(asigurări) și a rublei puternice, chiar dacă sistemul
de taxe de export a fost revizuit pentru a face grâul
rusesc mai competitiv.
În raportul său din iunie, comparativ cu cel din
mai și pentru anul agricol 2022/23, Comisia
Europeană și-a revizuit în scădere cu 761 Kt (71,7
Mt) cifra de producție pentru porumb și în creștere
cu 2 Mt (15 Mt) proiecția privind importurile.
Stocurile de report pentru campanie au fost
revizuite ușor în sus (1,5 Mt).
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