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La nivel Mondial: Scăderea dolarului 

 

    Între 04/11 și 11/11, prețul pentru livrarea din 

decembrie de la Chicago a pierdut 9 dolari/t, 

ajungând la 259 dolari/t. Această scădere bruscă 

este cauzată de încasarea profiturilor înainte și 

după publicarea raportului lunar al USDA de 

miercurea trecută. Cu toate acestea, sesiunea de 

vineri s-a încheiat în ușoară creștere datorită unor 

elemente macroeconomice liniștitoare: încetinirea 

inflației în SUA, un dolar mai slab și relaxarea 

politicii "0 COVID" în China. 

    În raportul său din noiembrie, comparativ cu cel 

din octombrie și pentru anul agricol 2022/23, 

USDA a revizuit producția SUA în creștere cu 890 

Kt (354 Mt). Stocurile americane sunt revizuite în 

creștere cu doar 250 Kt (30 Mt), datorită unei 

revizuiri în creștere a consumului de furaje. Aceste 

evoluții sunt ușor peste așteptările traderilor. 

Săptămâna trecută, producția de etanol din SUA a 

crescut din nou și se situează acum la 1,05 

milioane barili/zi, cu 1% mai mult decât în 

săptămâna precedentă. Stocurile au scăzut la 22,2 

milioane de barili, dar rămân cu 4% peste media 

din acest moment. Pe de altă parte, contractarea 

exporturilor a rămas sub așteptările operatorilor, 

cu 265 Kt săptămâna trecută. Dacă se confirmă, 

scăderea recentă a dolarului ar trebui să facă 

porumbul american mai competitiv. Cu toate 

acestea, situația logistică ar putea deveni 

tensionată la începutul lunii decembrie, odată cu 

amenințarea unei greve de către principalele 

sindicate de transport feroviar de marfă din SUA. 

 

 

 

 

 

 

 

    La nivel mondial, comparativ cu luna octombrie 

și pentru anul agricol în curs, producția este 

revizuită în scădere cu 350 Kt (1168 Mt), cererea 

este revizuită în creștere cu 750 Kt (1175 Mt), iar 

stocurile sunt revizuite în scădere cu 430 Kt (301 

Mt). 

    În Argentina, zona de producție a înregistrat și 

ar trebui sa mai înregistreze ploi în această 

săptămână. La data de 02/11, condițiile de creștere 

se deteriorau, 6% din porumbul semănat fiind în 

condiții "bune spre excelente", față de 10% în 

săptămâna precedentă. 

    În Brazilia, Rabobank, USDA și CONAB se 

așteaptă ca producția să fie de aproximativ 126 Mt. 

Au început lucrările de extindere a căii ferate 

Ferronorte, care leagă Mato Grosso de facilitățile 

portuare. Ferronorte ar trebui să ajungă în centrul 

statului în 2028, reducând costul transportului 

pentru cerealele de export. 
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EUROPA: Incertitudini privind viitorul 

acordului ucrainean 

 

    Negocierile continuă între emisarii ruși și cei ai 

ONU pentru reînnoirea acordului privind 

exporturile ucrainene, semnat în iulie anul trecut și 

care urmează să expire la sfârșitul săptămânii.           

Volatilitatea ar putea fi ridicată dacă nu se va 

ajunge la un acord între diferitele părți în zilele 

următoare, în condițiile în care Ucraina face 

progrese pe frontul de sud și a recucerit portul 

Mykolaiv. Comisia Europeană și diverși parteneri 

internaționali au anunțat deblocarea unui miliard 

de dolari pentru îmbunătățirea și întreținerea 

"culoarelor de solidaritate", rute terestre care 

permit exporturile ucrainene prin UE. 

    În raportul său din noiembrie, comparativ cu 

octombrie, USDA a revizuit în scădere producția 

UE cu 1,4 Mt (54,8 Mt). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

     
 

 

 

 
 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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