La nivel mondial : Scăderea potențialului de
producție în America de Sud
În perioada 7 decembrie - 11 decembrie, prețurile de
la Chicago pentru contractele cu termenul limită din
martie au rămas stabile ajungând la 167 $/t. Odată
cu apropierea sărbătorilor de sfârșit de an și cu
publicarea raportului lunar destul de neutru,
prețurile au evoluat puțin. Raportul USDA din
decembrie a lăsat bilanțul american neschimbat
comparativ cu raportul din noiembrie. Cu toate
acestea, operatorii se așteptau la o ușoară revizuire
în scădere a stocurilor. Același raport a revizuit în
sus importurile chineze de porumb de la 16,5 Mt
comparativ cu 13 Mt în noiembrie. Într-adevăr,
importurile chineze au rămas puternice în ultimele
săptămâni iar câteva vânzări în SUA au fost
anunțate în această săptămână. Pe de altă parte, atât
USDA cât și China lasă neschimbată cifra
producției chineze la 261 Mt (similar cu 2019/20)
ceea ce, având în vedere eroziunea suprafețelor și a
tifonilor care au lovit nordul Chinei, se observă o
lipsă de fiabilitate. La nivelul bilanțului mondial,
revizuirile față de noiembrie sunt minore: stocurile
sunt revizuite în scădere cu 2,5 Mt (289 Mt).

În America de Sud, în ciuda unor ploi recente, deficitul
hidric continuă să fie îngrijorător. În Brazilia, ploile din
sudul țării au permis ameliorarea parțială a condiților de
porumb safras. În centru-vest, ploile au fost mai
împrăștiate iar deficitul rămâne marcat pe o parte din
Mato Grosso. Această situație a determinat CONAB să
reducă proiecția de recoltă pentru porumb safra la 24,1
Mt (-2,4 Mt față de noiembrie). USDA și-a lăsat
proiecția neschimbată pentru întreaga producție
braziliană (110 Mt). În Argentina, săptămâna a fost
uscată iar săptămâna viitoare ar trebui să rămână la fel.
Pe 10/12, 47% din cultura de porumb a fost semănată
comparativ cu 55% în medie în perioada 2015-2020.
Condițiile de cultură sunt puternic degradate iar un
procent de 24% din cultura de porumb este în condiții
bune spre excelente, comparativ cu 34% săptămâna
precedentă. USDA și-a revizuit proiecția în scădere cu 1
Mt (49 Mt) comparativ cu luna noiembrie. În
săptămânile viitoare, menținerea cererii chineze pentru
porumbul american și evoluția condițiilor meteo sudamericane vor fi factorii principali ai evoluției prețurilor.
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EUROPA : Sfârșitul recoltei în Ucraina
Pe 10/12, 98% din producția de porumb era
recoltată în Ucraina. În prezent, 28,8 Mt fiind
recoltate, în raportul său din decembrie, USDA a
revizuit într-o ușoară creștere producția ucraineană
comparativ cu raportul din luna noiembrie: 29,5
Mt (+1 Mt). Datorită unei recolte mai mici și a
prețurilor în creștere, originea ucraineană
cântărește mai puțin decât de obicei pe piața
europeană. Pe 14/12, volumul importurilor din
Ucraina sunt în scădere cu 57% comparativ cu
campania 2019/20. UE a importat în prezent 7,6
Mt comparativ cu 9,9 Mt din campania precedentă.
În plus, privind cont de perspectiva unui Brexit
fără un acord la vedere, observăm importuri
puternice de porumb din partea Regatului Unit,
mai ales din Franța.

Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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Porumb
Argentina și Brazilia acționează ca
factori cu o posibilă scădere a prețurilor
pe termen lung
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 milioane 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 unele modificări negative 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
și exporturi mai mici, anul acesta.
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