La nivel mondial : Scăderea prețurilor de la
Chicago
În perioada 30 noiembrie-4 decembrie, prețurile de
la Chicago pentru contractele cu termenul limită din
martie au pierdut 2$/t ajungând la 165,5 $/t. De fapt,
ploile au atins Argentina și Brazilia, ceea ce a adus
un element de relaxare prețurilor. De altfel,
fondurile au fost vândute săptămâna trecută, în
contextul ameliorării condițiilor meteo din America
de Sud și datorită unor întrebări privind cererea
chineză. Unii operatori se îngrijorează cu privire la
anularea contractelor, încheiate la această dată doar
la soia.Vânzările nete la export de săptămâna trecută
se situau conform așteptărilor operatorilor la 1,4 Mt
dintre care 155 Kt pentru China. Până în prezent, 38
Mt au fost livrate sau contractate, de 2,5 ori mai
mult decât ultima campanie, inclusiv 11,2 Mt pentru
China (și 3,4 Mt livrate). În ciuda unei reluări
majore a epidemiei de Covid din Statele Unite,
prețurile petrolului cunoaște o creștere în ultimele
zile din cauza anunțurilor despre vaccinuri și
datorită faptului că țările OPEC s-au decis să reia
producția într-un mod treptat decât era planificată
inițial.

În Statele Unite, producția de etanol rămâne lentă, în
scădere cu 2% comparativ cu săptămâna precedentă.
Ploile care au atins America de Sud au fost un element
declanșator
semnificativ
pentru
prețuri.Centrul
Argentinei, principala zonă de producție, a primit ploi pe
măsură ce porumbul precoce își începe polenizarea iar
semănatul se reia (porumbul tardiv). Pe 5/12, 35% din
cultura de porumb fusese semănată comparativ cu 44%
în medie la această dată în timpul celor ultimelor 5
campanii. Condițiile de creștere, în care un procent de
34% din cultura de porumb este în condiții “ bune spre
excelente” s-au deteriorat cu 2% comparativ cu
săptămâna precedentă, din cauza ploilor. În Brazilia,
ploile au atins sudul țării, statul producător de porumb
(25% din producție revine pieței interne). În același timp,
potențialul de producție este diminuat. Centrul și estul
Braziliei, al doilea stat producător de porumb (după soia
și destinat exportului) a rămas uscat. Săptămâna viitoare
se anunță uscată în ambele țări.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA
Str. Gării, nr.2, Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, Telefon:0723.265.469/0723.265.470
www.apprs.ro
email:office@apprs.ro
facebook: https://www.facebook.com/12585136fnsn=mo

EUROPA : Suprafețe disponibile în
Ucraina
Prețurile la Euronext au urmat tendință publicată
de Chicago dar scăderea este prea severă. Prețurile
scadenței din martie au pierdut 6,25 €/t între 30/11
ȘI 04/12 ajungând la 187,25€/t. De asemenea,
prețurile FOB de la Marea Neagră au scăzut.
Campania de semănat a culturilor de toamnă s-a
încheiat în Ucraina. Comparativ cu campania
2019/20, suprafețele de grâu, orz și rapiță sunt în
scădere cu peste 600.000 hectare. Aceste suprafețe
vor fi disponibile pentru culturile de primăvară:
floarea soarelui și porumbul în primul rând.
În Europa de Est, bolile epizootice ar putea
perturba piața. Germania, principalul stat
producător de carne de porc din Europa, este
afectat de pesta porcină africană care
destabilizează piața europeană și ar putea, pe
termen mediu, să aibă consecințe asupra
consumului de porumb din alimentația animalelor.
În același timp, analiștii supraveghează cu atenție
avansarea gripei aviare.

De monitorizat:
- Raportul USDA
- Importurile UE
Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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