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LA NIVEL MONDIAL: PROIECȚII ÎN CREȘTERE PENTRU 

SUPRAFEȚELE AMERICANE 

 

În perioada 14 - 21 februarie, prețurile pentru scadența din martie la Chicago au 
pierdut 1$/t pentru a se situa la 148,4 $/t. Cifrele de control la export sunt cele mai 

bune de la începutul campaniei cu 795 Kt dar stocurile de etanol nu încetează să 

crească, 24,8 milioane de barili la această dată, cu o producție care se menține la 
niveluri ridicate. În plus, epidemia de coronavirus care este în creștere îngrijorează 

piețele. 

Săptămâna a fost marcată de forumul USDA privind perspectivele agricole 
americane pentru 2020. Cu 35 Mha recoltate, suprafețele de porumb prevazute 

pentru anul 2020 se vor apropia de cel mai înalt nivel istoric și vor fi în creștere cu 

6% în comparație cu anul 2019. Acest lucru se explică prin revenirea producției în 
suprafețele supuse “plantării preventive” și, în consecință nerecoltate, ca urmare a 

variațiilor climatice din primavara lui 2019. De asemenea, USDA observă că 
raportul de preț soia/porumb este destul de favorabil porumbului și că creșterea 

suprafețelor în comparație cu 2019 ar fi putut fi si mai mare daca nu ar fi fost 

nevoie de rotatia culturilor. Cu o revenire la tendința medie a randamentelor, 

 Pe 21/02 Pe 14/02 

Paritate €/$ 1,08 1,08 

Petrol $/baril (NY) 53,4 52,1 

FOB 
Bordeaux*(€/t) 

174 174 

FOB Rhin* (€/t) 176 177 



producția este văzută la un nivel record cu 392,7 Mt(354,7 Mt în 2019/20). 
Utilizările sunt prevazute să crească cu 374,4 Mt, comparativ cu 357,4 Mt în 

2019/20 datorită unui consum dinamic la producătorii de hrană pentru animale și a 

unei creșteri de competitivitate la export. Totuși, acest lucru nu ar compensa pe 
deplin creșterea producției, ceea ce a dus la creșterea stocurilor reportate la 67 de 

tone (nivelul cel mai ridicat din 1987/88). Prin urmare, prețul mediu plătit 

producătorului va scadea puternic la 142 $/t comparativ cu 152$/t în 2019/20. 
În Brazilia, ploile întârzie recoltarea de soia în centrul țării. O parte din 

porumbul safrinha va fi semănat după data optima de 10 martie. În Argentina, 

condițiile de cultură se îmbunătățesc cu 61% din cultura de porumb în condiții bune 
chiar excelente, comparativ cu 59% din săptămâna trecută. 

 

EUROPA: SCĂDEREA PARITĂȚII €/$ 

 

 Din cauza epidemiei de coronavirus și dificultăților din economia germană, 

paritatea €/$ a atins unul din cele mai joase niveluri din ultimii 2 ani cu 1,08 $ 
pentru 1 €. Acest lucru crește competitivitatea cerealelor europene. 

 Le Cocereal, asociația europeană pentru comertul de cereale, estimează recolta 

de porumb din 2020 la nivel european la 65 Mt comparativ cu 61 Mt în 2019. 
Pe 01/02, Ucraina exportase 6 Mt de porumb spre UE comparativ cu 7 Mt la 

această dată în 2018/19. Cele mai importante scăderi comparativ cu 2018/19 se 

înregistrează în Țările de Jos (-500 Kt) și Regatul Unit(-700 Kt), in timp ce 
volumele Spaniei au crescut (+200 Kt). Exporturile ucrainiene spre restul lumii, în 

special spre bazinul mediteranean și Asia, rămân dinamice în mod extrem. Pe 

18/02, Ucraina a exportat 17,5 Mt de porumb comparativ cu 14,9 Mt în 2018/19. 
 

De monitorizat: 

 

- Raportul IGC 

- Acordul China-USA 

- Recoltarile din Argentina 
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