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LA NIVEL MONDIAL: PORUMBUL ESTE LA CEL MAI INALT NIVEL 

DIN ULTIMII 5 ANI IN CHICAGO 

 

După lansarea, luni, a raportului USDA din iunie, prețurile la porumb din 

Chicago au crescut brusc. Recunoscând dificultățile legate de insamantari din cauza 

condițiilor meteorologice excepționale din Centura de Porumb, USDA și-a reajustat 

previziunile privind randamentul (-6,3 qx / ha) și suprafața însămânțată (-1,2 Mha), 

rezultând o prognoză mai mică de 34,3 Mt pentru anul de recoltă 2018/2019 . 

Aceste previziuni s-ar putea deteriora și mai mult la sfârșitul lunii, datorită 

condițiilor meteorologice persistente (răcire și ploaie). În plus, unii analiști au 

subliniat abordarea conservatoare a USDA în privința suprafeței însămânțate. 

Acestea ar putea scădea semnificativ odată cu lansarea raportului final din 28 iunie 

privind suprafețele însămânțate. 

În urma acestor anunțuri, scadențele din Chicago au înregistrat o creștere 

puternică. În perioada 11/06 - 17/06, prețurile au fost evaluate cu 13 $/ T în 

termenul limită din iulie, o creștere de 7,7% în cursul săptămânii. Creșterea este 

similară, dacă nu mai mare, cu noile termene de recoltare. Acestea sunt cele mai 

ridicate niveluri din 2014. Fondurile necomerciale continuă să susțină această 

creștere, cu o creștere netă suplimentară a 111.000 loturi (la 11/06). 

În America de Sud, recoltarile sunt la un nivel record. Potrivit Conab, Brazilia 

confirmă cea de-a doua cea mai mare recoltă istorică, cu o producție totală așteptată 

de 97 milioane de tone (+ 20% față de 2017/2018), inclusiv 70,7 milioane de tone 

pentru cea de-a doua recoltă, dedicată în principal exportului. În Argentina, la 12 

 Pe 14/06 Pe 07/06 
Paritate €/$ 1.13 1.13 

Petrol $/baril (NY) 52.51 53.26 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

179 179 

FOB Rhin* (€/t) 170 169 



iunie, 42% din suprafață a fost recoltată, o ușoară scădere față de 2017/2018 din 

cauza condițiilor meteorologice. Țara ar trebui, de asemenea, să înregistreze o 

producție record de 49 milioane USD în conformitate cu USDA (+ 17 milioane tone 

față de 2017/2018, ceea ce reprezintă o creștere de 52%). The Grain Exchange 

Rosario are în vedere chiar o recoltă care depășește marcajul de 50 de milioane de 

tone. 

 

EUROPA: O CRESTERE MAI LIMITATA IN EUROPA 

 

Termenele Euronext urmăresc creșterea SUA într-un mod mai limitat, cu o 

creștere de 0,5 EUR/ T între 11/06 și 17/06 în termenul limită stabilit în luna august 

la 176,5 EUR/ T și o creștere de 2,25 EUR/ T în termenul stabilit în noiembrie la 

175,75 EUR €. 

Această creștere mai moderată poate fi explicată prin previziunile privind recolta 

bună pentru cerealele de paie și porumb de pe întreg continentul european. 

Potrivit Stratégie Grains, producția europeană de porumb pentru 2018/2019 este 

estimată la 61,7Mt (+ 2Mt comparativ cu 2017/2018). Pentru anul de recoltă 

2019/2020, suprafața ar trebui să ajungă la 8,7 Mha, o creștere de 0,4 Mha față de 

2018/2019. Producția se estimează că va crește cu 1,7 milioane tone, ajungând la 

63,4 milioane tone. 
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- Suprafata finala din SUA 
 

 


