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LA NIVEL MONDIAL: CORONAVIRUS SCADE PREȚURILE MONDIALE 

 
Săptămâna trecută, extinderea epidemiei de coronavirus în afara Asiei a condus 

la o scădere semnificativă a piețelor mondiale. Prețurile porumbului la bursa din 

Chicago nu au scăpat de această dinamică și au scazut cu 5$/t între 21/02 și 28/02. 
Prețurile pentru contractele forward cu scadența in mai la Chicago se situează la 

145$/t. Vânzările săptămânale la export se adauga la acest context dificil. Ele au 

fost de 865000 t săptămâna trecută, sub așteptări, și operatorii se tem de concurența 
produselor de origine argentiniana în săptămânile care urmează. 

D. Trump a anunțat în aceste ultime săptămâni posibilitatea unei a treia plăți 

excepționale în favoarea fermierilor americani dacă China nu își respecta obligațiile 
acordului comercial din ianuarie. În plus, administrația americană a decis să acorde 

în acest an mai puține scutiri rafinăriilor americane în ceea ce privește obligația lor 

de a incorpora etanol în producția de carburant. 
Comparativ cu luna ianuarie, raportul CIC din februarie revizuiește producția 

mondială în sus cu 1 milion t (1112 Mt), consumul mondial în creștere cu 1 Mt 

(1151 Mt) și stocurile mondiale în creștere cu 1 Mt (284 Mt). Pentru campania 
2020/2021, suprafețele mondiale de porumb sunt estimate la 193 Mha, cel mai înalt 

nivel din ultimii 3 ani. Cu un randament în crestere, producția ar fi de 1156 Mt, mai 

mare cu 4% comparativ cu campania 2019/2020. 

 Pe 28/02 Pe 21/02 

Paritate €/$ 1,10 1,08 

Petrol $/baril (NY) 44,8 53,4 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

170 174 

FOB Rhin* (€/t) 173 176 



În Argenntina, guvernul ar putea să crească taxele de export la soia. Starea 
porumbului s-a deteriorat ușor, 59% din cultura de porumb fiind în condiții bune, 

chiar excelente comparativ cu 61% săptămâna trecută. Recoltarea a început și 

randamentele sunt mai bune decât cele preconizate. Drept urmare, Bursa de cereale 
din Buenos Aires si-a revizuit productia estimata cu 1Mt, ajungand la 50 Mt. 

În Brazilia, jumătate din porumbul safrinha ar trebui să fie semănat după 

fereastra optimă din cauza intârzierii recoltei de soia. Aceasta se referă în principal 
la sudul țării. 

  

EUROPA: CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR ÎN UCRAINA 

 

Prețurile pentru contractele forward cu scadența în martie la Euronext au 

cunoscut, de asemenea, o scădere semnificativă din cauza extinderii epidemiei de 
coronavirus. Ele au scăzut cu 4,25€/t săptămâna trecută, pentru a se situa la 

165,5€/t. 

În bilanțul său din februarie, Comisia Europeană revizuiește producția UE în sus 
cu 2,3 Mt comparativ cu ianuarie. Acum, ea este estimată la 70 Mt. Consumul UE 

este ușor revizuit in sus cu 500 Kt ajungand la 6,5 Mt, datorită unui consum 

dinamic la producătorii de furaje pentru ovine. Stocurile sunt revizuite în sus cu 1,8 
Mt ajungand la 26,6 Mt. 

Pentru campania 2020/2021, CIC prevede o creștere a suprafețelor cu 3,6% 

pentru UE-27 ajungand la 9,1 Mha, o creștere cu 2% pentru Rusia, ajungand la 2,5 
Mha și cu 4% pentru Ucraina, ajungand la 5,2 Mha. 

 

De monitorizat: 

 

- Importurile UE 

- Însămâțările de porumb safrinha 

 
 

  

Asociația Producătorilor de Porumb din România este membră a Confederației Europene 

a Producătorilor de Porumb 

 

 

 

 
 


