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 La nivel mondial : Volatilitate puternică a prețurilor mondiale 

În perioada 28/02-06/03, prețurile din Chicago pentru termenul limită din mai a 

câștigat 3$/t pentru a se situa la 148 $/t. Aceasta maschează o volatilitate mare a 
prețurilor din cauza epidemiei de coronavirus. Fed a scăzut ratele săptămâna trecută și 

ar trebui să anunțe acțiuni noi săptămâna aceasta pentru a susține piețele și economia 

americană.  Pe de altă parte, producătorii petrolieri, OPEP și Rusia, nu au reușit să 
ajungă la un acord și au demarat un război al prețurilor provocând luni o scădere de 

aproximativ 25% a prețurilor petrolului brut. Aceste elemente diverse fac ca prețurile 

să devină foarte instabile. Vânzările nete la export din SUA au atins 769 Kt săptămâna 
trecută, sub așteptările operatorilor, în timp ce producția de etanol se menține la un 

nivel ridicat. Stocurile de etanol se apropie de 25 milioane de barili. 

În Brazilia, pe 1 martie, 67% din porumbul safrinha fusese semănat comparativ cu 
63% în medie în ultimii 5 ani și comparativ cu 79% din campania precedentă. Restul 

de porumb safrinha va fi semănat ținând cont de fereastra ideală a semănatului și va 

face față mai multor riscuri climatice la sfârțitul ciclului. 

 Pe 6/03 Pe 28/02 

Paritate €/$ 1,13 1,10 

Petrol $/baril (NY) 41,3 44,8 

FOB Bordeaux(€/t) 168,5 170 

Nr.11 



În Argentina, 3% din porumb fusese recoltat pe 5/03. Țara cunoaște un nou val de 
secetă care afectează în mod esențial porumbul tardiv în curs de umplere a boabelor.  

Prin urmare, condițiile de cultură au fost reevaluate în jos săptămâna aceasta, 50% din 

cultura de porumb fiind în condiții bune chiar excelente comparativ cu 59% săptămâna 
trecută. În plus, producătorii argentinieni protestează contra deciziei guvernului de a 

crește taxele exportului de soia de la 30 la 33%. Săptămâna trecută, au fost declarate 

patru zile de grevă la vânzările de cereale și soia. Dacă conflictul escaladează, ar putea 
influența campania de export a porumbului care începe în luna martie. 

 

EUROPA : Creșterea parității €/$ 

 

Între 28/02 și 06/03, prețurile pentru scadența din luna iunie la Euronext au pierdut 1€/t 
pentru a se situa la 167,75 €. Încă o dată, această mișcare maschează o oarecare 

volatilitate a prețurilor. 

Din cauza acțiunilor lui Fed și epidemiei de coronavirus, moneda euro a crescut față de 

dolar în ultimele zile și 1 € se tranzacționează contra 1,13 $ pe 06/03. 
Importurile UE pe 01/03 au atins 14,4 Mt comparativ cu 11,6 Mt în medie la  această 

dată din ultimii 3 ani și 16,3 Mt în timpul campaniei precedente. 
 

 
De monitorizat: 
 

-raportul USDA 

-raportul Strategie Grains 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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