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La nivel mondial : Stabilizarea 

producției de etanol 

În perioada 17/04-24/04, prețurile de la 

Chicago pentru contractele forward au pierdut 

2,5$/t pentru a se situa la 124$/t. După ce din 

septembrie 2019 nu mai atinsesera niveluri atât 

de joase precum cele de la mijlocul săptămânii 

trecute, prețurile americane s-au redresat la 

sfâșitul săptămânii, în principal din 

considerente tehnice. Semănatul în SUA se 

derulează pentru moment fără dificultăți 

majore. 5% din suprafețele cu porumb fuseseră 

semănate până pe 19/04, comparativ cu o medie 

de 9% în ultimii 5 ani până la acest moment. La 

sfârșitul săptămânii, sunt așteptate ploi în 

Cordonul Porumbului. Scăderea producției de 

etanol pare să se fi stabilizat. Pe 17/04, ajunsese 

la 563 mii barili/zi, comparativ cu 570 mii 

barili/zi cu o săptămână înainte, ceea ce 

reprezintă o scădere a producției cu 1%. 

Stocurile de etanol cresc într-un mod relativ 

moderat comparativ cu săptămânile precedente. 

Acestea sunt încă la un nivel record de 27,7 

milioane de barili (+200.000 într-o săptămâna) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

În plus, la sfârșitul săptămânii, operatorii 

americani își puneau întrebări în legatură cu zvonul 

unei achiziții masive de porumb de către China. 

Conform Reuters, China ar lua în considerare 

achiziționarea a până la 20 de milioane de tone de 

porumb american în cadrul obligațiilor prevăzute 

în acordul comercial semnat în ianuarie. Dacă 

această achiziție ar avea loc într-adevăr, s-ar pune 

din nou sub semnul întrebării nivelul real al 

stocurilor chineze. În fiecare din ultimele 5 

campanii, China nu a importat decât între 3 și 5 Mt 

de porumb. În Argentina, producția este recoltată 

în proporție de 35%,  comparativ cu 33%  

săptămâna trecută. 

În Brazilia, vremea uscată persistă   de douăzeci de 

zile în ținuturile sudice, și acest lucru ar trebui să  

continue încă o săptămână. În centrul țării, 

porumbul safrihna  intră în faza de polenizare sau 

de  umplere și va avea nevoie de apă în următoarele 

săptămâni.
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               EUROPA : Activarea taxelor      

vamale europene 

 

Din cauza scăderii prețurilor americane la 
porumb,  se aplică taxe vamale de 5,27€/t 

începând cu 27/04. De fapt, aceste taxe sunt 
declanșate când prețul CIF al porumbului 

american la Rotterdam scade sub pragul de 
152€/t și mărimea lor este egală cu diferența 

dintre 157€/t și prețul CIF la Rotterdam. Cu 

toate acestea, din cauza scăderii parității €/$, 
taxele ar trebui să rămână limitate. Mai mult, 

importatorii europeni sunt interesați deja de 
cotele de import din  Ucraina cu taxă vamala 0, 

ceea ce va limita impactul taxelor vamale 
pentru porumbul de origine US. 

  
 

 
 

 
În contextul unui deficit hidric foarte pronunțat, în 

ciuda a câtorva ploi de la mijlocul lunii aprilie, 
bazinul Mării Negre este încă uscat. În România și 

vestul Ucrainei se prevăd ploi această săptămână. 

 

 

De monitorizat 

-Condițiile meteo UE 

-Raportul CIC 

-Bilanțul UE

 

 

 

 
 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

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

Porumb 

Creșterea volatilității prețurilor pe 

piața futures 

 

Sentimentul de risc global continuă să se 

redreseze, ceea ce a îmbunătățit perspectivele 

exporturilor mondiale de porumb și a oferit o 

anumită măsură de susținere pozitivă a 

prețurilor pe piață. Dolarul rămâne într-o 

scădere marcantă, ceea ce a oferit porumbului 

american un avantaj pe piața mondială, 

determinând o scădere a prețurile europene, 

odată cu creșterea ofertei din SUA. 

Tranzacționare în dolari americani este, de 

asemenea, văzută ca un semn de „panica” din 

perspectiva economiei globale, dar și ca un 

factor pozitiv pentru toate mărfurile. Mai mult, 

vedem un interes de cumpărare activă din partea 

Chinei. Piața bursieră americană a scăzut luni, 

ca urmare porumbul a reușit să depășească 

problema prețurilor scăzute la energie, care va 

slăbi cererea de etanol pe termen scurt.  

În timp ce cererea de etanol continuă să scadă, 

iar prețurile la energie s-au micșorat din nou, 

producătorii intenționează să semene o 

suprafață uriașă, vremea părând a fi favorabilă 

în aprilie în majoritatea zonelor cultivatoare. 

Condiții pentru comerț rămân dificile, iar pe 

piața românească vedem din nou o scădere a 

prețurilor porumbului în comparație cu 

nivelurile din săptămânile trecute. 

Grâu 

Discuții continue privind cotele de export 

din Rusia și Ucraina 

Câteva piețe de mărfuri au scăzut din cauza ideii 

că cererea s-ar prăbuși dacă Covid-19 ar provoca o 

recesiune. În schimb,s-a observat un salt pe termen 

scurt al cererii pe mai multe piețe. Utilizatorii 

finali la nivel mondial și chiar unele state au văzut 

necesitatea de a deține stocuri mai mari de mărfuri, 

inclusiv alimente și hrană pentru animale. Este 

posibil ca consumul global și stocurile finale să nu 

se fi schimbat efectiv, dar creșterea cumpărării de 

către utilizatorii finali are un efect  pozitiv pe 

termen scurt. 

Un alt factor ar putea fi pur și simplu securitatea 

alimentară în timpul unei perioade de 

incertitudine. Încă nu există probleme de producție 

pentru grâu, dar există deja exemple de exportatori 

care rețin produsul pentru a menține ridicată 

aprovizionarea internă - așa cum am văzut în 

România cu interdicția de export. Un grup 

comercial rus a menționat că o creșterea a 

prețurilor la grâu ar putea duce la lipsa de făină în 

țara lor. Ministerul agriculturii din Ucraina a 

declarat că nu intenționează să limiteze exporturile 

cheie de alimente, dar morile solicită guvernului să 

limiteze exportul produselor de cereale. Stocul  

mondial de grâu este în creștere la 283 de milioane 

de tone pentru sezonul 2020-21, față de 275 

milioane în acest an. În Franța, 63% din cultura de 

grâu a fost evaluată săptămâna trecută ca fiind în 

stare bună.  
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