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LA NIVEL MONDIAL: SCADEREA PIETEI DIN CHICAGO 

 

În raportul său din 2018/19, Stratégie Grains anunță o creștere de 21 de milioane 

de tone în recolta globală, comparativ cu anul de recoltă precedent. 

Această creștere ar fi determinată, în principal, de Argentina, China, Brazilia și 

Ucraina. Având în vedere că și consumul este de așteptat să crească și să depășească 

producția estimată, stocurile ar trebui să scadă cu mai mult de 14 milioane tone, 

inclusiv 8 milioane de tone pentru China. 

Începând cu 17 aprilie, USDA a menționat ploi benefice pentru porumbul din 

recolta a doua în zonele de producție din nordul Braziliei. Cu toate acestea, mai 

mult spre sud, lipsa de apă ar putea afecta porumbul în această perioadă sensibilă. În 

consecință, tendințele meteorologice vor fi monitorizate îndeaproape în următoarele 

săptămâni. 

30% din suprafețele agricole au fost recoltate în Argentina, conform Bolsa de 

Cereales din Buenos Aires, cu randamente dezamăgitoare. Organizația își menține 

în continuare cifrele estimate ale producției anuale la 32 de milioane de tone. 

În SUA, însămânțările au progresat lent, cu 3% din suprafețele însămânțate la 

data de 15 aprilie, față de media de 5% la această dată. Sunt asteptate ploi in aceasta 

saptamana in Centura Porumbului. În acest stadiu, întârzierile de însămânțare nu 

sunt ingrijoratoare încă. 

În ceea ce privește cererea în SUA, vânzările săptămânale la export au crescut în 

această săptămână, depășind din nou un milion de tone. Utilizările etanolului sunt 

destul de neutre, cu o scădere a producției de 2,4% față de săptămâna trecută, iar 

 Pe 20/04 Pe 13/04 
Paritate €/$ 1.23 1.23 

Petrol $/baril (NY) 68.4 67.5 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

166 168 

FOB Rhin* (€/t) 173 173 



stocurile scad de asemenea pentru a 5-a săptămână consecutiv. 

Piata din Chicago pierde mai mult de 3,5$/ t in aceasta saptamana pentru 

termenele din mai si iulie 2018. Pozițiile nete de cumpărare a fondurilor au scăzut 

săptămâna trecută, ca urmare a publicării raportului USDA relativ neutru. 

 

EUROPA: STABILITATE IN PROGNOZA SUPRAFETELOR PENTRU 

ANUL 2018-2019 

 
 

În UE, importurile, în special din Ucraina, continuă să progreseze. 
Insamantarile au început în sud-vestul UE de la începutul lunii aprilie, în 
conformitate cu Stratégie Grains, care se așteaptă la suprafețe stabile 
pentru noul an agricol. Porumbul poate beneficia într-adevăr de întârzierile 
de însămânțare a orzului de primăvară, precum și de o reîncărcare a 
capacității de irigare. Ar trebui să menționăm că producătorii de semințe se 
așteaptă la o ușoară scădere a suprafețelor. 

Începând cu luna septembrie, exporturile ucrainene se concentrează în 
principal pe UE (în special pe Țările de Jos, Italia, Spania), Egipt și China. 
Insamantarile au început în țară. 

Euronext pierde 3 € / t în această săptămână pentru termenul limită din 
iunie 2018 
 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteo din Brazilia 

- Insamantarile din SUA 

- Importurile UE 

 

 

 

 

 

 
 

 


