La nivel mondial : Se reîntorc ploile în
Cordonul Porumbului
În perioada 2 iulie – 9 iulie, prețurile de la
Chicago pentru contractele cu termenul limită din
decembrie au pierdut 24,5 $/t ajungând la 203,5
$/t. Această scădere accentuată a eliminat
creșterea realizată în urma publicării raportului
din 30 iunie privind suprafețele americane. De
fapt, ploile abundente au afectat aproape tot
Cordonul Porumbului și, în special, nord-vestul,
care suferă de un deficit hidric. Aceste ploi vine
în beneficiul porumbului pe măsură ce intră în
faza de înflorire, stabilizând porumbul din nordvestul Cordonului Porumbului. Prin urmare,
specialiștii se așteaptă la ameliorarea condițiilor
de cultură. Pe 5/07, 10% din cultura de porumb se
afla în stadiul de inflorire, comparativ cu o medie
de 14% la această dată (în perioada 2016-2020).
La aceeași dată, 64% din cultura de porumb era în
condiții bune spre excelente, un procent stabil
comparativ
cu
săptămâna
precedentă.
Comercianții așteaptă acum apariția raportului
USDA din iulie.

Acesta din urmă ar trebui să includă cifra privind
suprafețele americane dar nu ar trebui să modifice
prognoza randamentului. Raportul din iulie își bazează
prognoza privind randamentul pe modelele
agroclimatice, modificările care survin plecând de la
raportul din august (pe baza anchetelor de teren).
Specialiștii se așteaptă la o scădere a stocurilor pentru
campania 2020/21 (deja la un nivel scăzut) de
aproximativ 500 Kt (27,6 mT) și o creștere a stocurilor
pentru campania 2021/22 de 1,1 Mt (35,6 Mt). Din
cauza deficitului hidric și a înghețului recent din zona
central-sudică, specialiștii vor fi atenți să urmărească
reviziurile în scădere privind proiecția recoltei
braziliene. În iunie, USDA a estimat producția la 92
Mt. În iulie, CONAB a revizuit producția în jos cu 3
Mt (93 Mt). Majoritatea analiștilor estimează producția
braziliană între 85 și 90 Mt. Începând cu data de 7/08,
în Argentina, 56% din producție a fost recoltată
comparativ cu 86% la această dată (în perioada 20152020). Fluviul Parana rămâne la un nivel scăzut.
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EUROPA : Condiții meteo contrastante
înainte de înflorire
Dacă Europa de Vest, și Franța în special, nu au
fost exceptate de ploi încă de la semănat, în Europa
Centrală și Balcani lucrurile stau diferit. O bandă
care se întinde din Polonia până în Serbia este
afectată de un deficit de apă marcant. În ultimele 2
săptămâni, în Polonia s-au revărsat ploi și în
Ungaria și Serbia ar trebui să se reîntoarcă câteva
ploi în decursul săptămânii ceea ce ar îmbunătăți
starea culturii. În această săptămână, în Marea
Neagră, Bulgaria precum și sudul României și
centrul Ucrainei nu sunt așteptate ploi iar
temperaturile rămân ridicate. În această zonă,
aceste condiții meteorologice au rămas în vigoare
de la începutul lunii iulie, dar rezervele au fost
asigurate de ploile din primăvară.
Va fi interesant să urmărim în continuare
raportul USDA, cererea chineză și raportul
Strategie Grains.
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