La nivel Mondial : Faza de înflorit în
Cordonul Porumbului
Între 08/07 și 15/07, prețurile pentru livrarea
din septembrie de la Chicago au pierdut 11
dolari/t, ajungând la 238 dolari/t. Volatilitatea
rămâne foarte mare la Chicago, într-un context
incert în ceea ce privește vremea din America și
negocierile din Ucraina.
Acești
factori
determină
fondurile
necomerciale să reducă poziția netă de
cumpărare, accentuând volatilitatea prețurilor
porumbului american.
La data de 10/07, 15% din porumbul din SUA
era în faza de înflorire, față de o medie de 25% la
aceeași dată în anii anteriori (2017-2021). 64%
din cultura de porumb era considerată în condiții
"bune până la excelente", la fel ca săptămâna
trecută. Condițiile meteorologice au fost în
general bune până acum, dar comercianții sunt
îngrijorați de vremea caldă și secetoasă care se
instalează în această săptămână, când o proporție
semnificativă din porumbul american este pe cale
să înflorească. Această vreme, dacă va persista în
următoarele săptămâni, ar putea într-adevăr să
reducă potențialul de randament.

Raportul din iulie al USDA a încorporat în
bilanțul SUA pentru 2022/23 ușoara creștere a
suprafețelor anunțată la sfârșitul lunii iunie. La
nivel global, față de luna iunie și pentru anul
agricol 2022/23, USDA face puține modificări.
Producția mondială este stabilă la 1186 Mt,
consumul este revizuit ușor în scădere cu 1 Mt
(1185 Mt), în timp ce stocurile sunt în creștere cu
2,5 Mt (313 Mt).
În
Paraguay,
recoltatul
porumbului
progresează, iar randamentele sunt bune, dar
operatorii sunt îngrijorați de calitatea boabelor
din cauza nivelului de micotoxine.
În Brazilia, exporturile de porumb către China nu
vor putea începe decât anul viitor din cauza lipsei
de documentație și monitorizare sanitară și
fitosanitară în timpul actualului ciclu de recoltă.
China a implementat în mod oficial o cotă de
export pentru fosfați, ceea ce va pune presiune
asupra prețului îngrășămintelor combinate. În
plus, unele bănci locale au probleme, ceea ce
întărește îngrijorările unor analiști cu privire la
sănătatea economiei chineze.
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La nivel european : Negocieri privind
exporturile ucrainene
Diferitele părți implicate (ONU, Turcia,
Ucraina, Rusia) s-au arătat optimiste cu prudență
în ceea ce privește încheierea, săptămâna trecută,
a negocierilor privind reluarea exporturilor
maritime ucrainene. Aceste declarații au cântărit
asupra prețurilor. O concluzie pozitivă a
negocierilor ar împinge din nou prețurile
porumbului în jos, deși va fi nevoie de câteva luni
pentru ca activitatea portuară din Ucraina să fie
reluată.
Până în prezent, Ucraina exportă 2 Mt de cereale
pe lună și ar putea reuși să crească această cantitate
la 2,4 Mt - 2,7 Mt sau 40% din capacitatea sa
obișnuită. Se așteaptă ca exporturile agricole
ucrainene prin România și Bulgaria să încetinească
din cauza începerii transportării recoltelor de grâu
în aceste două țări.
Institutul Bruegel preconizează un deficit de
gaze de 15% în volum în această toamnă, dacă
exporturile rusești către UE vor fi complet
întrerupte. Ucraina a avut parte de ploi săptămâna
trecută.
Restul Europei se confruntă cu condiții de
căldură și secetă, care ar trebui să continue și în
această săptămână.

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