
INDICATORI 

 

La nivel mondial : Prețurile la petrol scad 

din nou 

În perioada 13/04-17/04, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită 

au pierdut 4,7$/t pentru a se situa la 126$/t.  

Săptămâna a fost marcată de o nouă scădere a 

prețurilor petrolului, barilul fiind acum 

tranzacționat la 18$. Acordul de reducere a 

producției între principalele țări producătoare 

nu are o amploare suficientă pentru a face față 

scăderii cererii, astfel, pare foarte fragil din 

punct de vedere politic.În acest context, 

industria americană de etanol rămâne într-o 

criză adâncă. Forbes anunță că mai mult de 

jumătate din uzine au închis sau redus 

producția. Pe 10/04, producția era de 570 mii 

de barili/zi, cel mai scăzut nivel din iunie 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acceași dată, stocurile ating 27,5 milioane de 

barili/zi. În plus, unii operatori se tem de o 

scădere în activitatea FOB, din cauza răspândirii 

epidemiei în Statele Unite. Nivelul bun al 

exporturilor din ultimele săptămâni, 907 Kt 

exportate săptămâna trecută, sunt retrogradate pe 

fundal. Pe 12/04, 3% din însămânțările americane 

fusese realizate, un ritm similar cu cel din ultimii 

5 ani. Sfârșitul valului de frig care atingea 

Cordonul Porumbului ar trebui să permită 

începerea activității de însămânțare efectivă din 

această săptămână. 

În Brazilia, vremea este uscată în sudul țării și ar 

trebui să fie la fel în această săptămâna. 

 

 

 

 

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, recolta progresează rapid. 33% 

din cultura de porumb a fost recoltată pe 15/04 

comparativ cu 24% în medie la aceeași dată în 

ultimii 5 ani. Pe de altă parte, nivelul fluviului 

Parana rămâne scăzut ceea ce perturbă 

exporturile 

 

 

   EUROPA : Scăderea producției de etanol 

 

Între 14/04 și 17/04, prețurile pentru scadența 

din luna iunie la Euronext au câștigat 0,75 €/t 

pentru a se situa la 163,75 €/t. Pe 13/04, UE 

importase 163 Mt de porumb, comparativ cu 

19,3 Mt la aceeași dată în timpul campaniei 

precedente.Cu 9,7 Mt, Ucraina rămâna 

principala sursă de import din UE chiar dacă 

acest volum este în scădere cu 19% comparativ 

cu aceeași dată din 2019. 

În ciuda cererii reduse  de porumb, în special 

din industria etanolului, în raportul său din 

aprilie, Strategie Grains nu și-a modificat 

previziunile de import pentru campania curentă. 

Originea ucrainiană rămâne competitivă, iar 

porumbul este mai atractiv decât grâul în ceea 

ce privește prețul FOB. 

În plus, România și-a suspendat interdicția de 

export a cerealelor către țările terțe. 

 

De monitorizat 

-Condițiile meteo din Europa 

-Condițiile de creștere din Brazilia 
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Porumb 
Tendință descendentă din cauza scăderii 

prețului porumbului 

Prețul în cădere liberă al energiei a contribuit la 

tendința de scădere a prețului, pe măsură ce 

producția de etanol se prăbușește. Spre 

deosebire de mult alte mărfuri, interesul deschis 

pentru porumb a fost în creștere și a atins cel 

mai înalt nivel de când fondul Mayrchas 

activează pe bursele futures. Cu piețele externe 

la nivel relativ ridicat și o atitudine agresivă a 

fondurilor vând , piața ar trebui să rămână 

deocamdată neschimbată. Prețurile porumbului 

nu au reușit să recupereze în weekend, 

terminând săptămâa aceasta cu o pierdere 

considerabilă. Scăderea severă a prețurilor la 

petrolul brut din luna anterioară a fost o sursă 

de presiune, deoarece indică o cerere lentă de 

etanol în restul celui de-al doilea 

trimestru.Suprafața semănată în SUA este mai 

extinsă decât anul trecut, și, de asemenea, în 

România, suprafața de porumb va 

crește.Deoarece cererea de porumb crește lent 

cu recolta nouă la orizont, tranzacțiile tehnice 

la burse se așteaptă la noi valori minime 

Grâu 
Condițiile globale ridică piața 

Piața de grâu se confruntă cu tot mai multe 

provocări meteorologice pe tot globul, nu doar în 

regiunea Mării Negre. Deteriorarea condițiilor de 

cultură în SUA ar putea în continuare să ridice 

prețurile. Condiții de cultură slabe și foarte slabe 

sunt în creștere cu 5% comparativ cu anul trecut la 

acest moment calendaristic.S-a raportat că Rusia ar 

putea atinge cota de export a cererii trimestrială 

mai devreme cu o lună și va suspenda exporturile 

de grâu la mijlocul lunii mai ceea ce ar trebui să fie 

în beneficiul altor țări exportatoare. IKAR a redus 

estimările pentru producția de grâu a Rusiei în 

2020/2021 de la 79,5 milioane la 77,2 milioane 

tone, din cauza secetei și secetei și temperaturilor 

scăzute. În plus, zonele nordice ale Europei au avut 

parte de vreme uscată, ceea ce a ridicat prețul pe 

piață, pe fondul unei producții scăzute a UE în 

sezonul 2020/2021. Chiar și în condițiile în care 

factorii care afectează negativ prețul( pe fondul 

crizei Covid19) și încetinesc cererea, prețurile 

continuă să crească și observăm că banii 

investitorilor de pe piață așteaptă să capitalizeze în 

urma creșterilor suplimentare ale prețurilor grâului. 

 

                                           Porumb: € 154-155                                      Grâu furajer: € -                             Grâu panificație: € 165                              Orz: € - 
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