La nivel mondial : Incetitudini politice în
Statele Unite
În perioada 30 octomrbie-6 noiembrie, prețurile de la
Chicago pentru contractele cu termenul limită din
decembrie au câștigat 3$/t ajungând la 160 $/t. Pe
1/11, 82% din cultura americană fusese recoltată,
comparativ cu 69% în medie din ultimele 5 campanii
la această dată. Condițiile meteo favorabile au permis
avansarea rapidă a recoltelor din Cordonul
Porumbului. Prețurile au fost susținute de cifrele
săptămânale a vânzărilor nete la export.Acestea, cu
2,6 Mt săptămâna trecută, s-au dovedit a fi mai mari
decât așteptările operatorilor. În schimb, sectorul de
etanol rămâne la un nivel scăzut odată cu reluarea
epidemiei. Producția este inferioară nivelului său
mediu de câteva luni. Operatorii așteaptă publicarea
raportului lunar USDA, ceea ce ar putea confirma
impulsul creșterii importurilor în China. J.Biden a
fost ales președinte în Statele Unite, dar cu toate
acestea, această țară se va confrunta cu multe
incertitudini politice pe termen scurt și mediu. Pe
termen scurt, tranziția cu administrația Trump, care
refuză să admită înfrângerea, s-ar putea dovedi
dificilă de acum până la sfârșitul lunii ianuarie.

Pe termen mediu, democrații nu se așteaptă să aibă
majoritate în Senat până cel puțin în 2022, care ar putea
împiedica dorința lui Biden de a efectua reforme
importante: creșteri de impozite, tranziție ecologică, dar și
stimulente fiscale la care să răspundă criza economică.În
schimb, el ar putea să facă rapid politica internațională
americană mai pașnică și să se întoarcă la discuții
multilaterale, în special legate de Acordul Climatic de la
Paris. În raportul său din octombrie, IGC a revizuit în jos
producția mondială la 1156 Mt( -4 Mt), consumul până la
1173 (-3 Mt), stocurile la 276 (-6 Mt) inclusiv 70 Mt pentru
principalii exportatori (-9 Mt). În Brazilia, porumbul în plin
sezon(safra) care reprezinta 25% din producție suferă de un
deficit hidric care lovește sudul țării. În Argentina, pe
04/11, 38% din cultura de porumb se află în condiții”bune
spre excelente”, o creștere cu 1 procent comparativ cu
săptămâna viitoare. Semănatul ar trebui să se reia la
începutul lunii decembrie. În aceste două țări sunt așteptate
ploi săptămâna aceasta.
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EUROPA : Importuri în scădere
În Ucraina, recolta progresează iar cifrele rămân
dezamăgitoare. Țara ar putea să înregistreze o
recoltă mai mică de 30 Mt. În acest context, prețul
local ar porumbului crește puternic. Utilizatorii, în
special în hrana animalelor, cer guvernului
ucrainean să stabilească o cotă de export pentru a
le garanta aprovizionarea și limita creșterii
prețurilor. Pe 06/11, UE importase 5,9 Mt de
porumb, o cifră mai mică decât importurile de la
aceeași dată în campania precedentă (7,2 Mt) și
media ultimelor 3 campanii(6,2 Mt).Prețul ridicat
al porumbului, în special în Marea Neagră,
încetinește importurile.După apariția pestei
porcine africane în Germania, acum crescătorii de
păsări de curte europeni ar putea fi amenințați de
focar de gripă aviară în nordul UE. Dacă aceste
două epizootii ar trebui să se dezvolte, ele ar avea
impact asupra consumului de porumb de către
producătorii de furaje pentru animale

De monitorizat:
- Raportul USDA
- Raportul Strategie Grains
Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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Porumb
Raportul WASDE - Revizuire
negativa a stocurilor mondiale, cu 9
milioane de tone!
În ceea ce privește porumbul, raportul WASDE
pentru luna noiembrie eliberat de USDA, a
revizuit negativ producțiile cu 14 milioane tone
ajungând la 1.445 milioane de tone. Această
revizuire negativă, vine ca efect a producțiilor mai
mici din Ucraina, SUA și Europa. Consumul de
porumb a fost redus și el cu 6 milioane, rezultând
astfel un deficit în consum de 8 milioane tone. De
asemenea, estimările inițiale ale stocurilor
mondiale au fost reduse cu 1 milion de tone; astfel,
se ajunge la o impact negativ de 9 milioane asupra
stocurilor. Ca și în cazul boabelor de soia, acest
raport ar trebui sa aducă o creștere a prețurilor, mai
ales că nivelul de import al Chinei a fost cu mult
subestimat.
După o săptămână în care prețurile au suferit o
scădere, piața românească dă semne de redresare.
De la începutul săptămânii, porumbul a recuperat
putin mai mult de jumătate din pierderile ultimelor
10 zile.

Grâu
Raportul WASDE - Stocurile mondiale
record confirmate

În ceea ce privește piața grâului, raportul WASDE
pentru luna noiembrie nu a prezentat vreo surpriză.
Acesta a revizuit negativ cu 1 milion de tone,
estimările de producție, ca urmare a recoltatului din
Argentina care are de suferit după efectele
uraganului La Nina. Surplusul total mondial de
grâu este estimat la 19.7 milioane de tone, cifră care
confirmă stocurile record preconizate la începutul
anului..Totuși, știrile referitoare la porumb vor avea
cu siguranță un efect și asupra prețurilor grâului.
Cumpăr grâu, Tulcea

Cumpăr porumb, Timisoara
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