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LA NIVEL MONDIAL: NEGOCIERI STAGNATE INTRE CHINA SI 

STATELE UNITE  

 

 În perioada 8/11 - 15/11, prețurile din Chicago pentru termenul limită din 

decembrie au pierdut 2,4 $/t, ajungând la 146 $/t. În pofida scăderii de 4% a 

stocurilor de etanol în perioada 1-8/11, presiunea recoltarii face ca prețurile din 

SUA să scadă. Începând cu 10/11, porumbul american a ajuns la maturitate. 66% 

din el a fost recoltat comparativ cu 83% la aceeași dată în 2018 și 52% cu o 

săptămână înainte de 3/11.Vremea uscăcioasă de la sfârșitul lunii octombrie permite 

o avansare a recoltarilor. Ratele de umiditate sunt uneori mai ridicate decât media 

ceea ce ar trebui să conducă la creșterea costurilor de producție. Blocajele 

negocierilor chino-americane nu susțin prețurile. Chinezii refuză să se angajeze la o 

suma de 50 de miliarde de dolari pentru achiziții de produse agricole americane și 

administrația Trump nu intenționează, la ora actuală, să facă concesii solicitate 

despre retragerea majorării taxelor vamale din 15 decembrie sau privind creșterile 

anterioare.  

 În Brazilia, pe 13/11, un procent de 58% din soia este semănată într-un ritm 

care corespunde mediei de 5 ani. În ciuda ploilor, umiditatea solurilor în unele state 

din sud rămâne inferioară mediei. 

 Conab anunță că 39 de miliarde de tone de porumb au fost exportate în 2018/19 

și preconizează că în campania 2019/20 se vor exporta 34 miliarde tone. Trebuie să 

menționăm că în 2018/19, Japonia a fost al doilea client al porumbului brazilian în 

 Pe 15/11 Pe 08/11 
Paritate €/$ 1.10 1.10 

Petrol $/baril (NY) 57.2 56.9 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

168 163 

FOB Rhin* (€/t) 169 168 



conditiile in care aceasta cumpără de obicei porumb american, fapt ce denotă o lipsă 

a competitivității. În Argentina, pe 13/11, 72% din porumbul timpuriu a fost 

semănat, comparativ cu 77% la aceeași dată potrivit mediei de 5 ani. 48,5% din 

porumb a fost semănat în condiții bune chiar excelente față de 46% din săptămâna 

trecută.  

 

EUROPA: SE ASTEAPTA CRESTEREA SUPRAFETELOR IN 2020 

 

În raportul său lunar, Strategie Grains anunță o creștere a suprafețelor de porumb 

de 2% în 2020, respectiv 8,83 Mha. O parte din această creștere provine din raportul 

suprafețelor inițial prevăzute pentru rapiță și grâu comun care nu vor fi semănate în 

această toamnă din cauza ploii (Europa de Vest) și secetei (Balcani, Ucraina de 

Vest). Prin urmare, ministerul de agricultură ucrainian mizează pe 5,9 Mha de grâu 

în 2019/20 cu 200 Kha mai puțin decât în 2018/19. Aceste suprafețe vor fi cu 

siguranța raportate la culturile de primăvară printre care și porumbul. 

În raportul său, SG reevaluează o scădere a producției europene de porumb de 

90 Kt în 2018/19 ajungand la 63,5 Mt, în comparație cu luna octombrie. Importurile 

pentru 2019/20 sunt în creștere cu 600 Kt, la 17,5 Mt, din cauza lipsei 

disponibilitații de export a României și Bulgariei pe piața comunitară. 

 Această lipsă va fi completată de Ucraina. SG reevaluează în această lună 

incorporarea porumbului furajer în 2019/20 cu 800 Kt la 57,4 Mt din cauza 

prețurilor mai mari ale grâului. 

În Ucraina, Agritel reduce estimările de producție din cauza randamentelor mai 

puțin bune decât cele prevăzute. Din acest moment, producția este estimată la 35,5 

Mt dintre care 29,5 Mt sunt exportate (comparativ cu peste 30 Mt în 2018/19). În 

Rusia, datorită randamentelor mai bune decât cele așteptate, producția este estimată 

cu 1 Mt, mai mare decât în octombrie, cu un total de 14,5 Mt.  

  

 

De monitorizat: 

 

- raportul CIC din luna noiembrie 

- sfarsitul perioadei de recoltare in SUA  
 

 
 

 


