La nivel mondial : Importuri chineze
sustenabile
În perioada 16-23 octombrie, prețurile de la Chicago
pentru contractele cu termenul limită din decembrie
au câștigat 6$/t ajungând la 165 $/t. Chiar dacă, în
Statele Unite, industria de etanol rămâne în
dificultate din cauza epidemiei de Covid-19 cu o
producție de 913 mile de braili/zi (aproape cu 10%
mai mic decât nivelul normal), prețurile sunt
susținute de cifrele privind exporturile și în special
de cererea chineză. Săptămâna trecută, cifra
vânzărilor nete la export a atins 1,8 Mt, dintre care
434 Kt pentru China, o cifră mai mare decât
așteptările pieței. La sfârșitul campaniei de exporturi
sud-americane, Statele Unite și Ucraina, cu o
producție netă mai mică decât în campania trecută,
sunt acum singurii furnizori ai pieței la nivel mondial
până primăvara viitoare. Totuși, dinamica achizițiilor
realizate de China se confirmă. Din iulie, China
importă mai mult de 1 Mt pe lună.Din ianuarie până
în septembrie, China importase 6,7 Mt, și, conform
Reuters, mărfurile pentru octombrie ating 1,4 Mt.

În acest context, cota anuală de 7,2 Mt de porumb lipsit
de taxe vamale ar trebui să fie revizuit în sus în curând,
în timp ce prețurile interne rămân ridicate (cerere
puternică și recoltă afectată de tifoni). Acest context
este favorabil menținerii nivelurilor de prețuri actuale.
În plus, porumbul sud-american este amenințat de
secetă. De fapt, în ciuda ploilor din centrul Argentinei
și Braziliei, dificitul hidric persistă și încetinește
semănatul. În Argentina, pe 22/10, 34% din porumb
este în condiții bune spre excelenete (+3 procente
comparativ cu săptămâna precedentă) și 28% din
cultura de porumb este semănat comparativ cu 34% în
medie în ultimele 5 campanii. Nordul rămâne uscat dar
sunt așteptate ploi în centrul zonei de producție. În
Brazilia, deficitul hidric întârzie semănatului soiei care
precedă 75% din porumb (porumb safrinha). Pe 22/10,
7% din cultura de soia fusese semănată comparativ cu
17% în medie în ultimii 5 ani. În Mato Grosso, primul
stat producător, aceste cifre sunt de 8%, respectiv 43%.
În această săptămână, sunt așteptate ploi.
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EUROPA : Deficit hidric și creșterea
prețurilor în Marea Neagră
Prețurile pentru contractele cu termenul limită din
noiembrie la Euronext își urmează creșterea. Între
16/10 și 23/10, prețurile au câștigat 10,25 €/t
ajungând la 196,5 €/t. În Ucraina, 52% din porumb
a fost recoltat pe 22/10. Recoltele rămân
dezamăgitoare în ciuda progresului recoltei din
nordul țării. La această dată, producția medie este
de 47 q/ha comparativ cu 67 q/ha în 2019. Această
situație ridică prețurile mai ales din moment ce
Turcia, unul din principalii cumpărători din
bazinul mediteranean, a eliminat taxele vamale la
porumb. În ciuda ploilor recente din Ucraina și
Rusia, există încă preocupări în ceea ce priveste
semănatul culturilor de toamnă (cereale păioase și
rapiță), în special în sudul Ucrainei. Ploile nu au
rezolvat în întregime dificitul hidric și o parte din
suprafețe ar putea fi înlocuită în primăvară de alte
culturi (floarea soarelui și porumb).
De monitorizat:
- Raportul IGC
- Bilanțul UE

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

Grâu

Interesul Chinei rămâne consistent,
însă pe piață se manifestă un exces de
cerere

Îmbunătățirea condițiilor climatice a
dus la o scădere a prețurilor la bursă

China este un cumpărător important în continuare,
iar trendul prețurilor reflectă asta. Atât în Statele
Unite cât și în Europa s-au făcut revizuiri negative
ale producțiilor. MARS (Serviciul European de
monitorizare al culturilor ), și-a revizuit producția
europeana la hectar de la 7,83 la 7,42 to (cu 2,1%
mai jos decât media ultimilor 5 ani), aspect ce a
susținut trendul crescător al prețurilor. Totuși,
având in vedere că pe piață se manifestă un exces
de cerere, prețul este predispus la scădere dacă vor
apărea știri ce pot influența achizițiile.
Piața din România s-a stabilizat în ultimile zile,
prețurile ofertate la porumb fiind între 870 și 900
lei în paritate FCA.

Ploile au revenit atât în Rusia cât și în Statele
Unite, fapt care a dus la o scădere a prețurilor la
bursa din Chicago cât și pe Matiff. Un alt factor
care a dus la declinul prețurilor a fost cauzat de
lichidare unor poziții long de către fondurile de
investiții într-o piață și asa supra cumpărată. De
menționat că această strategie de consolidare a
profiturilor ar putea continuă.
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