La nivel mondial : Scăderea prețurilor de la
Chicago
În perioada 23-30 octombrie, prețurile de la Chicago
pentru contractele cu termenul limită din decembrie
au pierdut 4$/t ajungând la 159 $/t. Piața porumbului
a cunoscut o modificare importantă în aceste zile, în
ciuda fundamentelor destul de ridicate și a unei cereri
mondiale puternice. De fapt, piețele, dintre care cea
de porumb, suferă o scădere legată de reluarea
epidemiei de coronavirus în emisfera de nord și de
măsurile de izolare care vor impacta creșterea
mondială. În plus, perspectiva unei victorii a lui
J.Biden din timpul alegerilor prezidențiale americane
face să reflueze în mod egal prețurile americane.
Acesta din urmă ar putea lua măsuri mai drastice
decât D.Trump în condiții de izolare în ceea ce
privește coronavirus, dar în egală măsură, pe termen
lung, în ceea ce privește fiscalitatea și cerințele de
mediu. Astfel, prețurile petrolului scad sub nivelul
de 40 USD/baril care constituia nivelul lor de mai
multe luni.În plus, fondurile necomerciale, care dețin
o poziție netă de cumpărare foarte importantă, obțin
profituri, ceea ce accentuează această scădere a
prețurilor.

În Argentina, ploile din ultimele 15 zile ameliorează
umiditatea solului și condițiile de cultură a
porumbului.Pe 29/10, 35% din cultura de porumb a
fost în condiții”bune spre excelente”, un câștig cu un
procent față de săptămâna precedentă. 30% din cultura
de porumb fusese semănată comparativ cu 37% în
medie la această dată în timpul celor 5 campanii.
Condițiile aride a acestui început de campania fac ca
producătorii argentinieni să semene mai mult porumb
tardiv, cu producții, în general, mai slabe. În Brazilia,
producătorii profită în mod egal de ploile împrăștiate
din ultimele 15 zile pentru a avansa semănatul se soia
care precede porumbul. Până la 29/10, 25% din cultura
de soia a fost semănată, comparativ cu 34% în medie
la această dată. În aceste două țări, săptămâna viitoare
se anunță uscată.Datorită stocurilor limitate care
așteaptă recolta, prețurile interne ale porumbului cresc
în Brazilia. Țara a eliminat recent taxele vamale ale
porumbului în timp ce prețul porumbului american
importat se apropie de prețul producției locale, ceea ce
ar putea duce la creșterea importurilor până în iunie.
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EUROPA : O recoltă ucrainiană mai mică
de 30 Mt?
Pe 29/10, 62% din porumbul ucrainian fusese
recoltat, aducând recolta la 16 Mt. La această dată,
producția medie a fost de 48 q/ha vs 68 q/ha în
2019. Producția în nordul Ucrainei, regiune mai
puțin atinsă de secesta estivală, nu este suficientă
pentru a crește producția medie. În acest context,
unii analiști estimează că producția ucrainiană ar
putea fi mai mică decât 30 Mt. În plus, din cauza
acestor probleme de recoltare și a creșterilor de
preț pe care le generează, unii producători nu au
respectat contractele de livrare și începutul
campaniei de export a fost amânată. În bilanțul din
octombrie, comparativ cu cel din septembrie,
Comisia Europeană a revizuit în jos producția UE
cu 2,9 Mt (60,2 Mt). Acesta și-a revizuit proiecția
de import în sus cu 3 Mt (22 Mt). Cererea rămâne
neschimbată. Având în vedere disponibilitatea
limitată din Marea Neagră, de la sfârșitul
campaniei de export din America de Sud și
diferența de preț dintre grâu și porumb, aceste
proiecții ridică semne de întrebare.
De monitorizat:
- Raportul IGC
- Alegerile prezidențiale SUA

Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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Porumb
Incertitudinea este “cuvântul zilei” în
piața porumbului
Săptămâna trecută, piața a suferit o scădere a
prețurilor și acest aspect a fost datorat vânzărilor
masive făcute de fondurile de investiții ( într-o
piață cu un exces de cerere) pentru a-și securiza
profiturile, pe fondul nesiguranței din aproape
toate domeniile. Sunt încă câteva griji provocate
de posibila diminuare a consumului de comustibil,
care corelată cu reducerea cerinței pentru etanol ar
putea duce la încă o scădere a prețurilor. Totuși
mai sunt factori care ar putea duce la o creștere a
prețurilor. În câteva zile, USDA va prezenta
următorul raport și așteptările sunt ca producțiile
din Ucraina și China să fie revizuite în minus. În
același timp cererea de porumb din partea Chinei
rămâne ridicată.
Pe piața din România vânzările de porumb se pare
că s-au oprit, cel puțin până la o eventuală
stabilizare a prețurilor. Săptămâna trecută a fost
una cu vânzări însemnate, odată prin prisma
recoltatului și producțiilor bune din centrul și
vestul țării iar pe de alta parte a pragului de 900
lei/to FCA oferit în sudul țării; preț la care mulți
din depozitarii de porumb au ales să vândă o parte
a stocurilor.

Grâu
Prețul porumbului și o creștere a
dolarului, acordă suport grâului
European
Revenirea ploilor, de săptămâna trecută, din
Rusia, Ucraina și SUA au cauzat o scădere a
prețurilor pe măsură ce îngrijorările privind
producțiile din 2021 se pare că s-au mai liniștit.
De la începutul acestei săptămâni, prețul
grâului pare a fi susținut de prețul porumbului
și de valoarea îmbunătățită a dolarului în raport
cu euro, situații care au făcut ca grâul european
să fie cea mai ieftină origine la nivel mondial.
Cumpăr grâu, Tulcea

Cumpăr porumb, Timisoara
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