La nivel mondial : Volatilitatea puternică a
prețurilor
În perioada 5 februarie – 12 februarie, prețurile de
la Chicago pentru contractele cu termenul limită
din martie au pierdut 4 $/t ajungând la 212 $/t.
După apariția raportului USDA din februarie și
după anularea unui contract de exporturi de la
începutul săptămânii, săptămâna a fost marcată de
o volatilitate puternică a prețurilor. De fapt, USDA
a recurs la o revizuire ascedentă a prognozei
exporturilor SUA pentru campania 2020/21,
precum și o revizuire în jos a stocurilor. Cu toate
acestea, aceste evoluții au fost sub așteptările
operatorilor.Exporturile au fost revizuite în sus cu
1,3 Mt (ajungând la 66 Mt) iar stocurile au fost
revizuite în jos cu 1,3 Mt pentru a fi planificate la
38,2 Mt comparativ cu ceea ce se aștepta (35,3 Mt).
Pe de altă parte, raportul USDA a revizuit în sus
prognoza de importuri chineze cu 6,5 Mt (24 Mt)
dar, în mod egal, stocurile acestei țări au fost
reevaluate în jos, spre deosebire de prognoza FAO.
Ca urmare, stocurile mondiale sunt revizuite într-o
ușoară creștere cu 2,6 Mt, ajungând la 286, 5 Mt în
timp ce operatorii se așteptau la o scădere ( 280
Mt).

În această săptămână, USDA ar trebui să dea primele
prognoze pentru suprafețele americane cultivate cu
porumb pentru anul 2021.În Brazilia, CONAB a dat
o estimare a suprafețelor de porumb safrinha ( a doua
recoltă – 75% din producție). Acestea sunt estimate
la 14,4 Mha, în creștere cu 600 Kha în comparație cu
campania 2019/20. Prin urmare, spre deosebire la
luna ianuarie, producția este revizuită în sus cu 3 Mt
( situându-se la 105,5 Mt). Pe 09/02, 3,4% din
semănat era realizat spre deosebire de un procent de
23% realizat la aceeași dată anul trecut. Munca este
încetinită de ploi și de recolta târzie de soia. În
Argentina, 23% din cultura de porumb este în
condiții bune spre excelente comparativ cu procentul
de 25% de săptămâna trecută. Porumb precoce și
afectat de secetă începe să fie recoltat. Vremea
uscată ar putea să revină după luna ianuarie care a
fost ploioasă și care a ameliorat situația porumbului
tardiv. Săptămâna trecută, vremea a fost secetoasă în
centrul zonei de producției și nicio ploaie
semnificativ nu este așteptată săptămâna această
deși porumbul tardiv intră în stadiul de înflorire.
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EUROPA : În Marea Neagră, suprafețele
cresc în 2021
Pentru campania 2021/22, Agritel se așteaptă la un
creștere a suprafețelor în Ucraina, în detrimentul
culturii de orz. Acest fapt se datorează nivelului de
preț foarte bun și faptului că porumbul este una
dintre culturile cele mai rentabile din țară. În
Rusia, creșterea suprafețelor ar trebui să fie mai
puțin semnificativă în valoarea absolută,
porumbul fiind în special în concurență cu floarea
soarelui. În raportul său din februarie, comparativ
cu luna precedentă, Strategie Grains revizuiește
într-o ușoară creștere suprafețele europene de
porumb pentru campania 2021/22, acestea
câștigând 130 Kha ajungând la 8,75 Mha (8,96
Mha în 2020/21). Această creștere este, în special,
datorată unei revizuiri privind proiecțiile
suprafețelor în Franța care câștigă 60 Kha, în
detrimentul orzului, pentru a se situa la 1,51 Mha
(1,67 Mha) în 2020/21.
Asociația Producătorilor de Porumb din România
este membră a Confederației Europene a
Producătorilor de Porumb
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