
 

Indicatori 

        La nivel mondial : China reia achizițiile 

În perioada 13/02-20/03, prețurile din Chicago pentru 

termenul limită din mai au pierdut 8,7 $/t pentru a se 

situa la 135 $/t.  Volatilitatea din aceste săptămâni se 

menține, prețurile americane fiind prinse la mijloc 

între problemele intrustriei de etanol și achizițiile 

chineze. De fapt, cererea de porumb pentru producția 

de etanol este în scădere. Să ne amintim că această 

producție reprezintă, în medie în acești ultimi ani, o 

piață de desfacere pentru 40% din producția 

americană de porumb. Marja operatorilor s-a prăbușit 

ca urmare a cererii mai mici de combustibil și 

scăderea prețurilor la petrol, care au revenit la nivelul 

lor la începutul anilor 2000. Producătorii reduc 

capacitățile lor de producție cu închideri parțiale sau 

totale de uzine în Centura Porumbului și asta pentru o 

perioadă nedeterminată.Revenirea Chinei la 

achiziționare de produse agricole americane nu a 

inversat în mod fundamental tendința. China își 

începe recuperarea economică după mai mult de două 

luni împotriva epidemiei de coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

Astfel, săptămâna trecută, chinezii au cumpărat 756 

Kt de porumb american, precum și grâu și soia.  

Cu toate acestea, operatorii se așteaptă ca aceste 

achiziții să fie menținute pe termen lung în cadrul 

acordului comercial semnat în ianuarie. 

În Brazilia, absența precipitațiilor pe o bună parte din 

țară perturbă răsărirea porumbului safrinha, în special 

în Parana. Semănatul se încheie, într-o măsură 

senmnificativă, după fereastra optimă temporală (până 

la începutul lunii martie). 

În Argentina, 14% din cultura de porumb a fost 

recoltată până la data de 19/03 comparativ cu 9% în 

medie în timpul ultimelor 5 campanii. Pentru 

porumbul rămas, condițiile de creștere sunt ușor 

degradate din cauza vremii secetoase persistente. 35% 

din porumb este în condiții bune chiar excelente în 

comparație cu 38% săptămâna trecută. 

Epidemia de coronavirus perturbă logistica portuară 

din America de Sud cu mișcări de grevă în Brazilia și 

măsuri de izolare în anumite zone portuare din 

Argentina. 

 

 Pe 2003 Pe 13/03 

Paritate €/$ 1,08 1,11 

Petrol $/baril (NY) 25,2 31,7 

FOB Bordeaux(€/t) 170 167 

FOB Rhin(€/t) 172 169 
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EUROPA : Exporturile rămân încă 

dinamice pe Marea Neagră 

 

Între 13/03 și 20/03, prețurile pentru scadența din luna 

iunie la Euronext a cunoscut o volatilitate 

puternică.Au câștigat 3,25 €/t ajungând până la 

168,25€/t. Reculul sfâșitului de săptămâna, temperat 

de scăderea prețurilor în SUA, a fost posibil de 

producătorii care doresc să se aprovizioneze având în 

vedere dificultățile logistice. 

Pe Marea Neagră, exporturile ucrainiene rămân 

dinamice, în special spre destinații asiatice. Unii 

analiști se tem de lipsa umidității solurilor deoarece 

însămânțările de porumb vor începe curând.Până pe 

15/03, UE importase 14,8 Mt față de 17,3 Mt la 

aceeași dată în timpul campaniei precedente. 

Porumbul ucrainian, principala origine importată, își 

vede volumul importat în scăderea netă, cu 18% mai 

puțin față de anul agricol 2019/20 

 

 

De monitorizat 

-Bilanțul UE 

-Urmărirea evoluției coronavirusului 

-Raportul IGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porumb-Investitorii adoptă poziții short 

 

Ultimele indicații ale pieței că investitorii 

profesioniști sunt poziționați short pe piața futures, 

ceea ce înseamnă că investitorii se așteaptă ca piața să 

scadă în continuare. 

Privind România, comercianții sunt poziționați short, 

iar în cazul navelor care intră ar trebui să vedem o 

creștere a interesului de cumpărare. 

Piața a avut prețuri într-o recesiune globală și o 

perspectivă foarte slabă a prețurilor. Având în vedere 

condiția de vânzare excesivă a pieței, nu ar trebui să 

stea prea mult în calea cererii pozitive sau 

perturbatoare a ofertei pentru a provoca cumpărarea. 

Orice perturbări ale transportului din Ucraina, 

Argentina sau Brazilia ar putea provoca idei că 

exporturile americane ar putea crește prețurile. Cu 

toate acestea, știrile despre cel mai mare contract de 

porumb american cu China din 2013, nu au suportat 

prea mult prețurile. 

Săptămâna trecută, porumbul a încheiat pierderi de 

8%. Prețurile energiei au înregistrat un câștig 

considerabil timpuriu și au făcut ca piața să scadă, 

ceea ce a făcut presiune pe piața porumbului, deoarece 

va eroda și mai mult cererea de etanol pe termen scurt. 

În plus, au existat rapoarte conform cărora mai multe 

fabrici americane de etanol reduceau sau înlesnau 

instalațiile de producție la ralanti, care cântăreau în 

continuare prețurile porumbului pentru a le face să 

scadă. Îndicațiile potrivit cărora fermierii americani își 

vor ridica suprafața plantată de porumb în acest an, 

continuă să fie o sursă de presiune pe piață. 
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Asociația Producătorilor de Porumb din 

România este membră a Confederației 

Europene a Producătorilor de Porumb 

                                  Commoditrader lansează o platformă digitală unde 

se poate tranzacționa cu cereale și materii prime mult mai ușor și eficient.Obții 

instantaneu prețurile cele mai bune de pe piață și ai acces direct la toți 

comercianții de pe piața locală dar și internațională 
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                                 Grâu 

         Virusul Corona în favoarea cererii 

 

 

 

 

 

 

Îngrijorarea problemelor din lanțurile de 

aprovizionare europene și vânzările de 340.000 de 

tone de grâu, de iarnă către China a contribuit la 

redresarea trendului. Având probleme de securitate în 

creștere din cauza virusului Corona, probabil că 

utilizatorii finali din întreaga lume vor dori să aibă 

mai mult spațiu de stocare decât și-au dorit înainte de 

focar. Dacă pâinea dispare rapid de pe rafturile 

magazinelor alimentare, așteptările ca producătorul 

american de grâu să cumpere agresiv cresc, însoțit de 

zvonurile privind cumpărarea de către China, a ajutat 

la creșterea prețului grâului. 

Cererea pe termen scurt pentru a completa conducta 

este o forță puternică, iar cumpărătorii ar putea 

rămâne activi. Estimările comerciale ucrainiene 

pentru prognoza lor de grâu pentru iarnă 2020/21 au 

fost de 24,2 milioane de tone.Aceasta ar fi cu 12,5% 

sub nivelurile din 2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept urmare, prețurile la grâu au putut să obțină un 

câștig considerabil săptămânal, care a fost, de 

asemenea, o inversare săptămânală pozitivă de lunea 

trecută. 

Angajamentele raportului comercianților pentru 

săptămâna care se încheie cu 17 martie, au arătat că 

comercianții cu bani gestionați în grâu au vândut un 

număr vizibil de contracte în doar o săptămână, ceea 

ce i-a mutat de la o poziție net long, la o poziție net 

short. 

În ceea ce privește porumbul, exportatorii români sunt 

așteptați să stea pe o poziție short, cu navele care vin. 
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