La nivel mondial : O nouă scădere a
stocurilor americane
În perioada 6-13 noiembrie, prețurile de la Chicago
pentru contractele cu termenul limită din decembrie
au câștigat 1,5$/t ajungând la 161,5 $/t. Totuși,
săptămâna a fost marcată de o volatilitate puternică a
prețurilor. Această volatilitate s-a datorat, în primul
rând, reacției pieței la anunțul descoperirii unui
vaccin împotriva Covid de către laboratorul Pfizer,
dar ea a fost, mai ales, rezultatul obținerii de profituri
de către fondurile necomerciale în urma publicării
raportului USDA din noiembrie. De fapt, în acest
raport și comparativ cu cifrele din septembrie, USDA
a redus bilanțul american, dincolo de așteptările
operatorilor, cu o revizuire semnificativă descedentă
a producției medie (-2 q/ha, 110 q/ha), ajungând la o
scădere netă a proiecției de producție(-5,5 Mt, 368,5
Mt). Într-un mod neașteptat, datorită activității
chineze, exporturile au fost revizuite în mod
descendent (cu 8 Mt, ajungând la 67 Mt). Elementele
cererii interne(producția de furaje pentru animale și
etanol) au fost puțin revizuite în ciuda creșterii
prețurilor.

Prin urmare, stocurile au din nou revizuite în jos, dincolo
de așteptările operatorilor, și se situează acum la 43 Mt(12Mt), cel mai scăzut nivel al acestora în ultimii 7
ani.Aceste schimbări se raportează la bilanțul mondial:
proiecția de importuri pentru China este majorată la 13
Mt(+6 Mt), încă subestimată în comparație cu nevoile țării,
iar cifra producției mondiale este revizuită în jos ( Statele
Unite, UE, Marea Neagră) într-o manieră mai
semnificativă decât consumul. Astfel, bilanțul mondial se
comprimă: stocurile sunt estimate la 291 Mt(-9 Mt), cel mai
scăzut nivel din ultimii 6 ani, dintre care 55 Mt pentru cei
4 exportatori principali (-12 Mt). În Argentina, semănatul
porumbului se întrerupe în noiembrie (pentru a evita seceta
din primăvară) înainte de a reluarea semănatul porumbului
tardiv din luna decembrie care ar putea, în această
campanie, să câștige suprafețe din cauza deficitului hidric
observat până în prezent. Pe 11 noiembrie, din cauza lipsei
de ploaie, condițiile de dezvoltare a culturii se degradează.
35% din cultura de porumb este în condiții’ bune spre
excelente” adică cu 3 procente mai puțin decât săptămâna
trecută. Săptămâna se anunță relativ uscată.
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EUROPA : Disponibilitate de export
scăzută în Ucraina
În perioada 6-13 noiembrie, prețurile pentru
scadența din ianuarie la Euronext a câștigat 2,25
€/t ajungând la 190,75 euro/t, atingând astfel
nivelurilor scadenței din noiembrie la expirarea sa.
În raportul său din noiembrie, comparativ cu cel
din octombrie, USDA a revizuit în jos proiecțiile
de producție din Marea Neagră. Astfel, producția
ucraineană, a fost revizuită în jos ajungând la 28,5
Mt(-8 Mt), așa cum se aștepta. De fapt, 78% din
porumbul recoltat până în prezent, producția
medie este puțin peste 50 q/ha și recolta ajunge la
21,4 Mt. Disponibilitatea exportabilă este, de
asemenea, revizuită în jos cu 8 Mt ajungând la 22,5
Mt. Proiecția producției pentru Rusia este acum de
14 Mt(-1Mt). Producția UE este, de asemenea,
revizuită în jos cu 1,9 Mt (64,2 Mt), iar importurile
(în septembrie-august) sunt revizuite în jos cu 4 Mt
(ajungând la 20 Mt) din cauza lipsei de
disponibilitate și a nivelului prețurilor din Marea
Neagră. Ajustarea bilanțului UE se datorează în
principal scăderii consumului producției de furaje.

De monitorizat:
- Raportul Strategie Grains
- Importurile UE
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Porumb
În Argentina și Brazilia prețurile pe
termen lung ar putea să scadă
Corespondentul celor de la USDA previzionează
importurile de porumb ale Chinei pentru
2020/2021 la 22 milioane de tone, rezultând astfel
un surplus de 9 milioanev de tone față de
estimările inițiale de 13 milioane. Dacă 75% din
acest surplus ar fi să se importe din SUA, stocurile
din state ar suferi o scădere destul de drastica; de
la 1702 milioane de busheli la numai 1436
milioane de busheli.
În timp ce piața de export rămâne activă, traderii
sunt îngrijorați de numărul în creștere a cazuri de
COVID- 19, ceea ce ar putea rezulta din nou la o
scădere a consumului de etanol și implicit
creșterea acestuia după fiecare raport săptămânal.

Grâu
Grâul rămâne competitiv, pe măsură ce
prețul porumbului continuă să crească
Săptămâna trecută, piața grâului a urmat restul
cerealelor în creștere după ce raportul celor de la
USDA a influențat pozitiv prețurile pentru soia si
porumb. Totuși, până la sfârșitul săptămânii
valorile au suferit modificări negative. În mare
parte din cauza faptului că piața nu a putut susține
acele prețuri ridicate.
Grâul furajer devine din ce în ce mai competitiv la
nivel global pe măsura ce cotațiile porumbului
cresc, susținând astfel exportul. Rusia și-a diminuat
cota de export pentru cereale, pentru a ajuta la
stabilizare prețurilor pe piața internă. Acest aspect
duce la un suport suplimentar al prețului, având în
vedere și faptul că exportatori cheie precum
Ucraina, Uniunea Europeană șI Argentina se vor
confrunta cu producții, implicit exporturi, mai mici
anul acesta.
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