
                                              
 

INFO PORUMB - Saptamana 45/2019 

Indicatori 
  

 
LA NIVEL MONDIAL: Vremea incetinește recoltarea in SUA   

 

În perioada 25/10 - 1/11, prețurile din Chicago pentru termenul limită din 

decembrie au câștigat 4,6 $/t, ajungând la 153 $/t. Această creștere a fost cauzată în 

special de condițiile meteo. Un nou val de frig a lovit porumbul cel mai tardiv, în 

timp ce precipitațiile, sub formă de ploaie sau ninsoare, au intârziat recoltarile la 

sfârșitul acestei săptâmâni. Pe 27/10, 41% din porumbul american era recoltat, 

comparativ cu 61% în medie, pe o perioadă de 5 ani. La aceeași dată, în statele din 

Nord-Est, 20 până la 25% din porumb nu ajusese la maturitate. În această 

săptămână, este așteptată o vreme friguroasă și secetoasă, care ar trebui să faciliteze 

recoltarea. În plus, porumbul american recâștigă competitivitatea față de porumbul 

brazilian datorită aprecierii prețului realului față de dolar și diminuării 

disponibilităților în Brazilia. În final, pe 25/10, producția zilnică de etanol a depășit 

pragul de 1 milion de barili pe zi, ceea ce nu se întâmplase de 5 săptămâni. 

 USDA prevede ca intențiile de plantare a porumbului să fie de 38,2 Mha în 

2020, cu 5% mai mari decât în 2019, în principal în detrimentul grâului. Negocierile 

China-SUA par să aibă probleme. Chinezii ar refuza să cumpere o cantitate fixă de 

produse agricole iar întâlnirea din Chile între D.Trump și Xi Jinping este anulată. 

Președintele american este sub presiunea începerii campaniei prezidențiale.  

 În Brazilia, 35 de milioane de tone au fost exportate de porturile de nord. 

Aceste volume continua să crească datorită investițiilor din logistică. Acestea au 

fost multiplicate cu mai mult de 5 din anul 2009. Pe 30/10, 34% din soia a fost 

insămânțată, un ritm în concordanță cu media de peste 5 ani. Cu toate acestea, 

câteva zone din sudul țării acumulează întârzieri din cauza unei secete persistente. 

 Pe 1/11 Pe 25/10 
Paritate €/$ 1.11 1.11 

Petrol $/baril (NY) 56.2 56.7 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

167 169 

FOB Rhin* (€/t) 169 171 



Pe 30/10 în Argentina, 66% din porumbul timpuriu a fost semănat, comparativ cu 

75% în medie, pe o perioadă de 5 ani. Precipitațiile din aceste săptămâni au 

accelerat ritmul semănatului, iar sudul țării rămâne sec. 44% din porumb este 

semănat în condiții bune, chiar excelente comparativ cu 38% din săptămâna trecută.  

 

EUROPA: DIFICULTĂȚI LA SEMĂNATUL DE TOAMNĂ 

 

 

În perioada 25/10 - 1/11, scadența din noiembrie la Euronext a pierdut 3,25 

EUR/ t până la 161 EUR/ t. Această scădere este datorată presiunii recoltarii și 

exporturilor ucrainiene.  

În raportul MARS din noiembrie, Comisia estimează producțiile porumbului 

pentru pentru UE la 7,57 t/ha fiind o scădere de 0,06 t/ha în comparație cu raportul 

din octombrie și o scădere de 9,3% comparativ cu anul trecut. Acelasi raport 

menționează dificultăți generale, din cauza condițiilor meteo pentru semănatul 

culturilor de toamnă. Aceste suprafețe ar putea să facă trimitere parțial la culturile 

de primăvară dacă aceste dificultăți de semănat persistă. 

Pe 1 noiembrie, 77% din producția ucrainiană este recoltată. Producția la această 

dată este de 6,85 t/ha, mai mică cu 0.2 t/ha decât în 2018. Ritmul constant al 

exporturilor de grâu și porumb conduce la o limitare a traficului de marfă. 

Pe 30/10, în Rusia, 68% din suprafețe au fost recoltate. Randamentele la această 

dată sunt de 5,96 t/ha cu 1,13 t/ha mai mult decât în 2018, un an de secetă.    

 

De monitorizat: 

 

- Raportul USDA din luna noiembrie 

- Importurile UE 
 

 
 

 


