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Indicatori 

Prețul FOB pe 13/03/2020 în €/t  

 
 

 
La nivel mondial : Volatilitate 

puternică a prețurilor mondiale 

 

Volatilitatea prețurilor mondiale se menține în 

această săptămână pe fondul creșterii epidemiei 

de coronavirus care perturbă economiile mondiale 

principale încetinind activitatea economică și 

comercială. Astfel, D.Trump a declarat stare de 

urgență în Statele Unite și Fed își intensifică 

acțiunile prin reducerea ratelor și prin anunțarea a 

700 de miliarde de dolari pentru rambursarea 

datoriilor. Acest lucru nu poate să asigure piețele. 

În perioada 06/03- 13/03, prețurile de la  

Chicago pentru contractele forward cu termenul 

limită în mai au pierdut 4$/t, ajungând la 144 $/t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe de altă parte, scăderea prețurilor la petrol și a 

cererii de combustibil cresc dificultățile 

producătorilor de etanol prin reducerea marjelor, 

care se regăsesc la nivelul verii trecute. 

Capacitatea de producție va fi redusă în cele din 

urmă, deși autoritățile chineze sunt în proces de 

aprobare a locatiilor pentru exportul de boabe 

uzate și etanol. 

 

 

 

 

 

 

 Pe 13/03 Pe 06/03 

Paritate €/$ 1,11 1,13 

Petrol $/baril (NY) 31,7 41,3 

FOB Bordeaux* (€/t) 167 168,5 

FOB Rhin* (€/t) 169 173 
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Raportul USDA din martie a adus puține 

schimbări la elementele fundamentale : bilanțul 

american este neschimbat precum și cel al 

principalilor exportatori. Bilanțul global este 

supus unor ajustări minore. Analiștii așteaptă 

lansarea intențiilor de însămânțare ale SUA la 

sfârșitul lunii. 

În Brazilia, CONAB a adus puține schimbări în 

bilanțul său din martie comparativ cu cel din 

februarie. Producția este revizuită în jos cu 400 Kt 

ajungand la 100 Mt și exporturile sunt menținute 

la 34 Mt. Producătorii din Parana, al doilea cel 

mai mare stat producător, întâmpină dificultăți la 

semănatul porumbului safrinha din cauza vremii 

secetoase care persistă. 

În Argentina, 7% din porumb a fost recoltat. După 

3 săptămâni de secetă, condițiile de creștere a 

porumbului se degradează semnificativ, cu 38% 

din porumb în condiții bune chiar excelente fata 

de 50% săptămâna trecută. Ploile recente ar fi 

putut îmbunătăți situația porumbului târziu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA:Extinderea măsurilor de izolare 

 

În perioada 06/03-13/03, prețurile la Euronext au 

cunoscut de asemenea, o volatilitate importantă. 

Scadența din iunie a scăzut cu 1,75 €/t ajungând la 

165 €/t. 

Peste tot în Europa, se dezvolta măsuri de izolare și 

controale de frontieră, perturbând fluxurile logistice. 

Aceste perturbări ar putea creste în săptămânile care 

urmează. 

În raportul său din martie, USDA nu și-a reajustat 

prognoza de import pentru UE (21 Mt) în ciuda unei 

scăderi accentuate a ritmului de importuri în aceste 

săptămâni, comparativ cu campania 2018/19. 

În raportul său din martie, Strategie Grains a revizuit 

foarte ușor în jos prognoza pentru suprafețele de 

porumb pentru 2020/2021 în UE. Prognoza este 

acum de 8,99 Mha comparativ cu 9 Mha luna 

trecută. 

 

 
De monitorizat 

 

-Conditiile meteo din America de Sud 

-Urmărirea situatiei coronavirusului 

-Raportul IGC 

 

 

 

 

 

 

 

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

Producătorilor de Porumb 
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Porumbul UE combate în afara evoluțiilor 

pieței 

Forțele pieței externe au scăzut piața în 

ultimele săptămâni și se pare că în prezent 

ne confruntăm cu o situație de piață foarte 

dependentă de ceea ce se întâmplă în întreaga lume. 

Piața fizică ezită să răspundă la evoluțiile pieței și, 

deși există probleme de îngrijorare pentru America 

de Sud, iar condițiile solului american sunt prea 

umede, ceea ce au dus ca forțele pieței exterioare să 

recurgă la forța majoră de a menține piața în scădere.  
O scădere semnificativă a piețelor energetice poate 

să diminueze cererea de etanol, care a cântărit 

prețurile porumbului. În plus, o dispoziție generală 

de „risc în afara” pe piețele globale alimentează 

vânzările pe piața futures (CBOT). O creștere 

puternică a dolarului va aduce o perspectivă de 

export ale porumbului din SUA. În general, piața 

este ieftină în acest moment, iar orice pozitivitate pe 

piețele uluitoare ar putea susține prețurile 

porumbului - întrebările sunt dacă vom observa 

mișcări pozitive pe termen scurt.Săptămâna trecută, 

analiștii se așteptau că achizițiile vor începe la 365 

USD pe futures în luna mai CBOT, dar vineri, piața 

și-a continuat tendința descendentă și s-a închis la 

363 USD, adăugând un mare semn de întrebare când 

piața va deveni din nou pozitivă.  
 

 

Porumbul UE se tranzacționează la un nivel relativ 

ridicat - poate chiar prea mare - dacă luăm în 

considerare piețele din jur și ce se întâmplă cu 

economia globală din cauza virusului corona. 

Porumbul american s-a încheiat săptămâna trecută 

cu valori minime noi, după trei săptămâni, cu 

tendințe negative pe piață. În total, porumbul 

american scade de șapte săptămâni de la cel mai 

înalt nivel din a doua jumătate a lunii ianuarie.În 

România și în restul Europei, piața este foarte 

afectată de aproape niciun interes de cumpărare. 

Cumpărătorii privesc spre piețele financiare, unde 

prețurile scad dramatic, așteptând să se întâmple 

același lucru pe piața grâului - cu toate acestea, 

având în vedere faptul că mărfurile agricole își 

urmează propriile cicluri, adesea cu o volatilitate 

mai mică comparativ cu piețele financiare, cum ar fi 

piața de valori.Un lucru pe care îl știm sigur este că 

toți trebuie să mâncăm. Economia globală este într-o 

formă slabă, cu virusul coroanei atârnat deasupra 

capului nostru, dar afacerea agrară se află pe motive 

mai sigure decât majoritatea industriilor. Ne 

confruntăm cu momente dificile cu siguranță și ne 

putem aștepta ca volatilitatea prețurilor și ezitarea la 

cumpărare ar trebui să fie așteptate în astfel de 

circumstanțe, dar istoricul arată că fundamentele 

pieței vor ajusta prețurile mai repede decât ceea ce se 

vede în mod normal pe alte piețe. 
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