La nivel mondial : Un climat mondial
tensionat
În perioada 20-27 noiembrie, prețurile de la Chicago
pentru contractele cu termenul limită din decembrie
au câștigat 1$/t ajungând la 167,5 $/t. Prețurile de la
Chicago au cunoscut o creștere ușoară în ciuda
obținerii de profit din fonduri înainte de Ziua
Recunoștinței. Dinamica exporturilor americane
continuă să susțină prețurile. Cifra săptămânală a
vânzărilor nete la export (angajament la export) era
săptămâna trecută de 1,7 Mt, o cifră mai mare decât
așteptările exportatorilor, dintre care 300 Kt
exportate spre China. De altfel, în raportul său din
noiembrie, CIC confirmă o tensiune certă despre
bilanțul mondial al porumbului pe termen mediu.
Comparativ cu luna octombrie, instituția a revizuit
în jos producția mondială cu 10 Mt (1146 Mt),
consumul mondial cu 4 Mt (1169 Mt) și stocurile cu
4 Mt (275 Mt) în timp ce stocurile celor patru
exportatori principali au fost revizuite în jos cu 12
Mt (58 Mt). De fapt, CIC revizuiește în jos stocurile
din SUA din cauza reducerii producției și a cererii
puternice pentru export.

Originea americană trebuie să satisfacă cea mai mare
parte a cererii globale cel puțin până în primăvară,
odată cu apariția recoltelor din Argentina și apoi
Brazilia. În aceste două țări, deficitul hidric datorat
fenomenului climatic Nina continuă să fie un motiv
de îngrijorare. Ploile s-au împrăștiat săptămâna
trecută dar săptămâna viitoare ar trebui să atingă
statele din sudul Braziliei, producătoare de porumb.
Centrul Braziliei, producător de porumb safrinha, și
centrul Argentinei, principala zonă de producție, ar
trebui să rămână uscate în următoarele 7 zile. În
această țară din urmă, semănatul ar trebui să se reia,
cu semănatul porumbului tardiv de la începutul lunii
decembrie. Pe 26/11, condițiile de creștere ale
porumbului s-au deteriorat cu un procent comparative
cu săptămâna precedentă, cu un procent de 34% din
cultura de porumb se află în condiții “ bune spre
excelente” iar 20% se află într-o zonă de stres hidric,
cu 7 procente mai mult decât săptămâna trecută.
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EUROPA : Disponibilități limitate în Marea
Neagră
Comparativ cu luna octombrie, în raportul său din
noiembrie, CIC a revizuit în scădere producția
românească de porumb. Ea este estimată la 7,1 Mt
comparativ cu 10,4 Mt în octombrie (15,4 Mt în
2019/20). În mod similar, CIC revizuiește în jos
producția ucraineană cu 3 Mt ajungând la 30 Mt.
În aceste două țări, exportatorii se confruntă cu
probleme de nerespectare a contractelor cu
producătorii. La această dată, în Ucraina, recolta
este de 26,3 Mt în timp ce 92% din recoltă este
realizată. În consecință, campania de export este în
întârziere. Mărfurile ar trebui să fie consecvente la
sfârșitul anului. În bilanțul său din noiembrie,
comparativ cu cel din octombrie, Comisia
Europeană, a revizuit în jos proiecția de import cu
1 Mt (21 Mt). Această cifră încă pare
supraevaluată, având în vedere disponibilitatea și
prețurile din Marea Neagră și America de Sud. În
prezent, importurile UE au scăzut cu 17%
comparativ cu anul agricol 2019/20.

De monitorizat:
- Producția din America de Sud
- Pesta porcină și gripa aviară din Europa
Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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