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LA NIVEL MONDIAL: PRETURILE SUNT SUB PRESIUNE 

 

 

Prețurile americane au scăzut în această săptămână în Chicago, sub presiunea 

unor perspective excelente de producție în America de Sud. Într-adevăr, condițiile 

meteorologice din Argentina și Brazilia sunt încă favorabile. Rezultatele înregistrate 

în Argentina rămân ridicate, 23% din suprafața acumulată fiind acum recoltată 

conform surselor locale. În Brazilia, randamentele de porumb safrina ar putea 

ajunge la un record. Ca urmare, prețurile din America de Sud sunt foarte 

competitive din vară și au pus pe toți concurenții sub presiune. 

Performanța exporturilor americane săptămâna trecută a fost satisfăcătoare, dar 

ritmul său rămâne în continuare cu 10% mai mic decât în anul de recoltă precedent. 

Lipsa de progres între China și SUA este, de asemenea, un obstacol pentru moment. 

Insamantarea porumbului în Statele Unite este în prezent puțin în urmă, cu 6% 

semănat până la 21 aprilie (față de 12% în medie). Dar situația nu este îngrijorătoare 

și pare să apară o fereastră favorabilă. 

În acest context, fondurile necomerciale încă își accentuează poziția netă de 

vânzare în Chicago la 308.000 loturi! Acesta este un nivel record. Această situație 

este susceptibilă de a aduce volatilitate în cazul apariției unor probleme neprevăzute 

în timpul procesului de însămânțare. 

 

 Pe 19/04 Pe 12/04 
Paritate €/$ 1.13 1.12 

Petrol $/baril (NY) 65.7 63.89 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

167 169 

FOB Rhin* (€/t) 156 158 



 

EUROPA: PRETURILE SUNT IN SCADERE 

 

Ca și pe piețele americane, prețurile europene la porumb la Euronext au scăzut 

săptămâna trecută până la 165,5 EUR / t în termenul stabilit în noiembrie (- 2 EUR / 

t). Pentru noua recolta, prețurile par să se stabilizeze la 171,25 EUR / t în termenul 

stabilit în noiembrie. Importurile pentru săptămâna încheiată la 14 aprilie se ridică 

la 270 kt, ajungând la 19,3 Mt de la 1 iulie. 

Insamantarile încep in întreaga Europă, cu o suprafață tot mai mare atât în UE, 

cât și în Marea Neagră. Cu toate acestea, această creștere rămâne limitată în jur de 

2%. Prețurile pe porturile ucrainene par să scadă mai repede în această săptămână 

decât concurenții internaționali. Cu toate acestea, nivelul bazelor portuare a fost 

anormal de ridicat în ultimele săptămâni, ceea ce ar putea reflecta o anumită reținere 

din partea producătorilor. Bilanțul ucrainean arată în continuare disponibilitatea 

exporturilor până la următoarea recoltă și porumbul ucrainean se va confrunta cu 

sosirea culturilor din America de Sud pe piață imediat ce începe vara. 

 

De monitorizat: 

 

- Conditiile meteorologice din SUA 

- Discutiile dintre China si SUA 

- Insamantarile in Emisfera Nordica 

 

 


