La nivel mondial: Incertitudini privind
cererea chineză
În perioada 11/09-18/09, prețurile de la Chicago
pentru contractele cu termenul limită din decembrie
au câștigat 4 $/t. Urmând tendința de soia, prețurile
porumbului american sunt determinate de cererea
Chinei. Astfel, o vânzare de 210 Kt a fost anuntață
în această săptămână în această țară. Per total,
pentru această campanie, China s-a angajat să aibă
puțin peste 12 milioane tone de porumb importat:
mai mult de 9 Mt în Statele Unite și în jur de 3 Mt
în Ucraina. Operatorii se întreabă care este
amploarea totală și persistența acestei cereri în
timpul campaniei. Situația stocurilor chineze (atât
calitativ cât și cantitativ) fiind subiectul în cauză,
previziunile sunt dificile. Datorită unei cereri
puternice de animale (populație de porci în
reconstituire), deteriorarea recoltei curente (până la
10 Mt pierdute din cauza taifunilor) și a
competitivității importurilor comparativ cu
producția chineză, unii analiști estimează că totalul
importurilor ar putea să atingă de la 15 până la 20
Mt.

Decizia autorităților chineze de a confirma cota de import
la taxe vamale reduse –contra unei taxe de 65% în afara
cotei -de 72 Mt ridică întrebări cu privire la angajamentele
asumate până în prezent. Acest lucru ar putea sugera o
gestionare discreționară a cotei de import. De altfel, recolta
americană începe cu 5% din porumbul recoltat pe 13/09, o
cifră conformă cu media ultimilor 5 campanii. În pespectiva
viitoarelor alegeri prezidențiale care se aproapie, Donald
Trump a anunțat un pachet nou de ajutor în valoare de 14
miliarde de dolari pentru fermierii americani. În Argentina,
ploile recente au permis începutul însămânțărilor, 5% din
6,3 Mha de porumb preconizate pentru această campanie au
fost însămânțate la această dată. Ploile sunt necesare pentru
a permite însămânțările în unele zone și pentru a reconstitui
rezervele hidrice afectate de secetă.În Brazilia, agricultorii
din Mato Grosso (primul stat producător) așteaptă sosirea
ploilor pentru a semăna soia care precede porumbul. În
august, țara a exportat 6,5 Mt de porumb, confirmând o
campanie de exporturi foarte dinamică.
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EUROPA : Scăderea producției europene
În raportul său din septembrie, Strategie Grains a
redus semnificativ producția pentru UE
(comparativ cu luna august). Aceasta pierde 2,5
Mt pentru un total de 65 Mt. Această scădere se
datorează degradării perspectivelor de recoltă din
Franța și mai ales din România. În această țară
recolta ar putea atinge 10 până la 11 Mt comparativ
cu 14 Mt în medie în timpul ultimelor campanii.
Aceste scădere nu sunt compensate de
randamentele bune din Europa Centrală, mai ales
în Ungaria. Prin urmare, se preconizează o creștere
a importurilor din UE, în special în Ucraina.
Astfel, Germania este afectată de pesta porcină
africană. Prin urmare, exportul spre Asia (China,
Japonia, Coreea de Sud) de 800 Kt de carne de
porc este acum compromis existând riscul ca piața
europeană să se destabilizeze și, pe temen lung, să
afecteze consumul de alimente de origine animală.
De monitorizat:
-Raportul IGC
-Situația meteo din SUA
- Situația meteo din America de Sud.
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Porumb
Piață volatilă în continuare
Cotația porumbului pentru luna decembrie s-a închis, din
nou, vineri pe o valoare pozitivă finalizând astfel 6 sesiuni de
trading din cele 7 pe plus. Achizițiile, au dus piața până la cel
mai mare nivel întâlnit din 11 martie si până vinerea trecută.
Ca și grâul, porumbul a încheiat ziua de luni pe minus, din
cauza vânzărilor masive. Exportatorii au raportat vânzări de
210.000 to de porumb din SUA către China. În timp ce
indicatorii tehnici ne prezintă o piața cu prea multe contracte
de cumpărare, nu avem încă semne că s-ar fi atins nivelul de
top al prețurilor. În plus, interesul activ este un factor pozitiv
pentru preț iar pozițiile long ale traderilor nu par a fi deloc
supraacoperite. Exporturile cumulate de porumb, au atins
34.6 % din previziunile USDA, pentru anul în curs,
comparativ cu o medie de 23,9% a ultimilor 5 ani, raportată
la aceași perioadă. Reprezentanți ai traderului chinez Cofco,
indică faptul ca recoltele din nord estul Chinei ar putea scădea
cu 5-10 milioane de tone din cauza condițiilor nefavorabile
ale culturilor și din cauza celor 3 taifunuri care au afectat
zona.
În România, interesul de achiziție este împarțit între
comercianții care au de acoperit contracte forward, din care
nu au reușit să iasă în urma negocierilor, și care oferă un preț
mai mare decât al multinaționalelor și traderii consacrați care
au nevoie de porumb care să înlocuiască contractele
neexecutate. De monitorizat este ceea ce vor face aceștia în
momentul în care porumbul de origine din Serbia sau Ungaria
devine mai atractiv ca preț decât porumbul românesc. Unul
din efectele acestei temeri, a fost faptul că unul din traderii
importanți din piață nu a cotat niciun produs în România timp
de 3 zile consecutive.

Grâu
Mișcări semnificative pe piață. Un mic declin
înregistrat la bursă
O scădere a prețurilor a fost înregistrată în toate piețele ieri.
Acest aspect se datorează în principal temerilor cauzate de
cel de al 2 lea val de Covid-19, care poate duce la noi
restricții în lume și implicit într-o diminuare a ritmului
economiei.
În piața cerealelor, fondurile au întâmpinat aceste temeri cu
asigurarea profiturilor valorificând pozițiile long generate în
ultimile săptămâni. Totuși, măsuri de precauție sunt necesare
având în vedere faptul că prețurile din bazinul Mării Negre,
în special pentru Rusia, sunt într-o continuă creștere.
Egiptul profită de aceasta scădere a prețurilor, pentru a lansa
o nouă licitație pentru încărcări între 21-30 noiembrie.
Aceasta licitație este însoțită de un termen de plată de 180
zile. De notat, este faptul că există mai multe oferte de
vânzare din Franța, decât din Ucraina.
În piața din România, prețurile sunt într-o constantă creștere
în ultimile 10 zile, însă nu îndeajuns de mare creșterea pentru
a debloca intenția de vânzare a fermierilor.

Cumpăr grâu, Tulcea
Cumpâr grâu,Tulcea

Cumpăr porumb, Brașov
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