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LA NIVEL MONDIAL: PRETURILE AU CRESCUT IN CHICAGO 

 

Săptămâna trecută a fost marcată de data de 4 iulie, sărbătoarea națională a 

Statelor Unite și o sărbătoare publică. Prețurile au crescut din nou după scăderea 

accentuată in urma raportului USDA din data de 28/06, care a surprins operatorii 

anunțând o creștere înșelătoare a suprafeței de porumb. În acest context, prețurile au 

crescut: + $ 9/ T pentru termenul limită din iulie la 171 USD/ T și + 8 USD/ T la 

174 USD/ T pentru scadența din decembrie (de la 1 iulie la 5 iulie). Cu toate acestea, 

această tendință ar putea fi distrusă de condițiile climatice îmbunătățite in Centura 

Porumbului. Anunțarea unei creșteri de temperatură ar putea îmbunătăți evaluarea 

condițiilor de creștere. Pe de altă parte, incertitudinile perioadei de înflorire, 

datorate întârzierii însămânțării, tind să susțină prețurile. În plus, Brazilia și 

Argentina încep să vândă recolta nouă, care se așteaptă să atingă un nivel record 

pentru ambele țări. Ambele origini sunt prezente pe piețele din America de Sud și 

America Centrală, în special în Mexic, și beneficiază de prețurile lor foarte 

competitive față de operatorii din SUA care și-au văzut exporturile scazand 

săptămâna trecută. 

Prognoza recoltei pentru Argentina a fost revizuită în sus de către guvern, 

datorită randamentelor mai mari decât cele preconizate. Recolta din 2019 ar putea 

atinge 57 Mt, o creștere de 7 Mt față de estimările anterioare. 

În cele din urmă, în China, parazitul de spodoptera atinge acum și nordul țării, 

care concentrează zonele principale de producție a porumbului. 

 

 Pe 05/07 Pe 28/06 
Paritate €/$ 1.13 1.14 

Petrol $/baril (NY) 57.5 58.5 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

181 182 

FOB Rhin* (€/t) 177 178 



EUROPA: IMPORTURI RECORD 

 

În urma publicării raportului USDA din 28/06, prețurile Euronext au scăzut ușor 

înainte de a se redresa la mijlocul săptămânii. De la 01/07 până la 05/07, termenul 

limită din august a câștigat 1,75 EUR/ T la 178 EUR/ T, iar termenul limită din 

noiembrie a pierdut 0,5 EUR/ T până la 174,5 EUR / T. 

Uniunea Europeană încheie anul cu un nivel record al importurilor (23,6 Mt). 

65% din aceste importuri provin din Ucraina și 19% din Brazilia și Argentina, cei 

doi exportatori principali ai Mercosur. Acest nivel nu ar trebui să fie continuat în 

următorul an de recoltă. Stratégie Grains prognozează 16,6 milioane de tone de 

import datorită unei mai mari disponibilități a cerealelor paioase în următorul an de 

recoltă. 

Detaliile privind conținutul acordului Mercosur nu sunt încă disponibile în acest 

moment pentru sectorul cerealelor. 

Evaluarea din iunie a Comisiei Europene prevede o producție europeană de 

aproximativ 69 de milioane de tone de porumb și stocuri finale de aproximativ 27 

de tone. Aceste două cifre par a fi supraevaluate, având în vedere așteptările 

operatorilor. 

 

 

De monitorizat: 

 

- Raportul USDA din Iulie 

- Continutul acordului Mercosur 

- Recoltarea cerealelor paioase din Europa 
 

 


