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La nivel mondial : Prețuri stabile la 

Chicago 

În perioada 03/04-13/04, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită 

au rămas relativ stabile. De fapt, chiar dacă 

producția de etanol este într-o mare dificultate, 

scăzând cu 36% în martie, dinamica 

exporturilor(1,8 milioane tone vândute pentru 

export săptămâna trecută) și acordul privind 

reducerea producției la care au ajuns țările 

producătoare de petol(OPEC) au susținut 

prețurile. Raportul anual USDA, care a fost 

mai degrabă bursier, nu a avut un impact prea 

mare asupra prețurilor mondiale. În Statele 

Unite, comparativ cu luna martie, raportul 

USDA revizuiește consumul de porumb în 

scădere ajungând la 5,2 milioane tone. 

Creșterea producției furajere (cu 3,8 milioane 

tone) nu compensează scăderea bruscă a 

etanolului(-9,5 milioane tone). 

 

 

 
 

În consecință, stocurile din campania 2019/20 

sunt revizuite în creștere cu 5,1 milioane tone. La 

nivel mondial, același raport, comparativ cu 

raportul din martie, revizuiește ușor în sus 

producția mondială cu 1 Mt, ajungând la  1113 

Mt, consumul este în scădere cu 4,7 Mt la 1131 

Mt iar stocurile în creștere cu 5,7 Mt ajungând la 

303 Mt. 

În Statele Unite, pe 12/04, 3% din cultura de 

porumb fusese semănată, comparativ cu 4% în 

medie în ultimile cinci campanii. Semănatul în 

sudul țării este deja avansat, dar cel din Cordonul 

Porumbului stagnează din cauza umidității 

solurilor în anumite zone și mai ales a unui val de 

frig din această săptămână. 

http://www.apprs.ro/
http://www.apprs.ro/
mailto:office@apprs.ro
http://www.facebook.com/12585136fnsn%3Dmo


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA 

Str. Gării, nr.2, Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, Telefon:0723.265.469/0723.265.470  

www.apprs.ro 

email:office@apprs.ro 

facebook: https://www.facebook.com/12585136fnsn=mo 

 

 

 

 
 
 

 
În Argentina, pe 08/04, 26% din cultura de 

porumb este recoltată, comparativ cu 19% în 

medie în ultimile 5 campanii. Condițiile  în 

care plantele se dezvoltă sunt relativ stabile, cu 

33% din cultura de porumb în condiții “bune 

chiar excelente” adică 1 procent în plus față de 

săptămâna trecută. 

Nivelul fluviului Parana este scăzut, ceea ce 
perturbă exporturile. 

În Brazilia, raportul anual de la CONAB 

revizuiește ascendent producția de porumb. 

Ea câștigă 1,8 Mt comparativ cu luna aprilie 

și este estimată, acum, la 101,8 Mt. Acest 

lucru se explică printr-o creștere ușoară a 

proiecției de randament a porumbului 

safrinha și mai ales printr-o reviziure 

ascendentă a suprafețelor de porumb safrihna. 

Suprafețele au câștigat 310 Kha iar acum sunt 

estimate la 13.5 Mha. Acest lucru se explică prin 

prețurile foarte atractive pentru producătorii 

brazilieni. 

EUROPA : Ploi așteptate în Marea 

Neagră 

 

Între 03/04 și 09/04, prețurile pentru scadența din 

luna iunie la Euronext au scăzut cu 0,75 €/t pentru 

a se situa la 164,75 €/t. 

România suspendă temporar exporturile de cereale 

către țările-terțe, inclusiv porumb, pentru toată 

durata stării de urgență. 

Raportul anual USDA revizuiește în scădere 

exporturile rusești cu 0,5 Mt și le estimează la 4,2 

Mt. După un început de campanie extrem de 

dinamic, exporturile ucrainiene încep să fie 

încetinite. Totuși, ele ar trebui să se mențină la 

aproximativ 3 Mt/lună în lunile următoare 

 

Agritel estimează că suprafața de porumb 

ucraineană pentru 2020/21 la 5,35 Mha, o creștere 

de 7% comparativ cu campania precedentă.În 

această săptămână, sunt așteptate ploi în întregul 

bazin al Mării Negre ceea ce ar aduce beneficii 

semănatului porumbului și culturilor existente. 

 

De monitorizat 

-Importurile UE 

-Raportul Strategie Grains 
 

 

 

 
 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Porumb 

România se închide pe piața mondială 
 

România a interzis vânzările de mărfuri agricole, 

inclusiv grâu, porumb și zahăr, în afara Uniunii 
Europene. Guvernul român intenționează să permită 

în continuare comercializarea produselor alimentare 

în UE, dar cumpărătorii trebuie să demonstreze că 
nu sunt destinate exportului. Comisia Europeană a 

declarat că nu există motive pentru a limita 

tranzacțiile comerciale pe piața sau în afara acesteia 

și că restricțiile care reprezintă o „povară 
nejustificată” asupra exportatorilor agricoli, vor 

afecta securitatea alimentară. 

În momentul interzicerii exportului de mărfuri 

agricole în afara României, se estimează că 67% din 

obiectivul de export a fost atins deja. 
În timp ce comercianții sunt foarte concentrați pe 

interdicția de export din cauza virusului corona, 

fermierii sunt concentrați într-o măsură mai mare 

asupra secetei actuale din România. 
Raportul USDA a arătat o piață a porumbului in 

scădere, comparată cu așteptările anterioare. Piața ar 

avea nevoie de un sezon de creștere foarte slab, de o 
reducere a suprafeței plantate sau de o schimbare a 

cererii pentru a modifica acest scenariu la scară 

globală, unde cererea mondială a fost revizuită cu 
aproape 4 milioane de tone in minus. 

Grâu 

Seceta din jurul Mării Negre este o problemă 
 

86% din targetul de export pentru România a fost atinsă 

pe măsură ce exportul s-a oprit, în timp ce stocul final 

mondial în raportul USDA de joi a scăzut, în condițiile 

în care prognoza raportului final de stoc  utilizare este 

la 39%, ceea ce este cel mai mare raport, de la recoltă 

din sezonul 1968/69. 

Cu toate acestea, știrile negative nu au atras în jos piața 

pe bursa internațională, ceea ce ar putea fi un semnal că 

accentul s-a mutat către noul sezon al culturii, pentru 

care estimările plantării nu au fost niciodată la niveluri 

mai scăzute încă de la începutul înregistrărilor USDA 

în 1919. Previziunile pentru noua recoltă arată semne 

ale celei mai strânse piețe nemaiîntâlnite din anul 

2014/15, iar cu seceta în ambele zone cheie din SUA, 

cât și în Franța, Rusia, Ucraina și România, piața 

globală este aglomerată chiar și cu cererea mai scăzută 

datorată virusului corona. În Franța, de exemplu, 

suprafața plantată a scăzut cu 7,5% față de anul trecut, 

la o scădere de 17%. 

În general, este o piață destul de confuză în ceea ce 

privește existența bunurilor pe piață, virusului Corona 

care face ca consumatorii de cereale să se 

aprovizioneze sau dacă cererea este în scădere. Un 

lucru pare clar - estimările pentru recolta nouă par 

sărace în comparație cu anii anteriori. 
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