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La nivel mondial : Perspective promițătoare  de semănat în Statele Unite
 
În perioada 27/03-03/04, prețurile pentru contractele 

forward cu termenul în mai au pierdut 6 $/t, pentru a 

se situa la 130 $/t. În ciuda unei creșteri a 

competitivității la export, a volumului bun exportat in 

această săptămână (1,1 Mt) și a anunțului unei noi 

vânzări de porumb către China (567 Kt, dintre care 63 

Kt în 2019/20), prețurile americane au cunoscut o 

scădere semnificativă săptămâna trecută.De fapt, criza 

economică din Statele Unite se accentuează din cauza 

progresului epidemiei de coronavirus. În plus, situația 

etanolului rămâne nefavorabilă. Producția a scăzut cu 

165.000 barili/zi ajungând la 865.000 barili/zi, iar 

stocurile ating niveluri record, la 25,7 milioane de 

barili, cu o creștere săptămânală de 1,6 milioane de 

barili. Chiar dacă prețurile petrolului au crescut din 

cauza zvonurilor unui acord ruso-saudit pentru o 

reducere a producției, cererea de carburant este în 

scădere din cauza încetinirii activității. În plus, USDA 

a publicat intențiile producătorilor americani de a 

însămânța. Pentru porumbul din 2020, acestea ar 

ajunge la 39,3 Mha, cel mai înalt nivel al lor din 2012 

  

 
și un nivel mai ridicat decât așteptările operatorilor și 
proiecțiile deja ridicate ale USDA din februarie. 

Aceasta se explică în special prin revenirea producției 

în zonele supuse” însămânțării preventive” în 2019. 
Totuși, sondajul USDA a fost realizat la începutul 

lunii martie, când s-au înregistrat dificultăți mari în 
ceea ce privește producția de etanol. Apoi, rata 

prețului este mai degrabă în favoarea soiei, ceea ce ar 
putea conduce la o reajustare marginală în rotația 

culturilor. 
În Brazilia, porumbul safrinha este afectat de secetă în 

sudul țării, în schimb în Mato Grosso, primul stat 
producător, condițiile de cultivare sunt favorabile. În 

Argentina, 22% din cultura de porumb este recoltată. 
În esență, este vorba despre porumbul precoce, al 

cărui randament este bun. Condițiile de dezvoltare a 
culturii de porumb sunt stabilite de la o săptămâna la 

alta, cu 32% din cultura de porumb în special hibrizi 

tardivi, în stare”bună, chiar excelentă”   
Din aceste două țări, transportul rutier este puternic 
perturbat de epidemia de coronavirus.  
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Autoritățile locale caută să limiteze fluxurile, în timp 
ce guvernele federale încearcă să mențină activitatea 
de export. 
 

EUROPA : Scăderea stocurilor UE 

 

Între 27/03 și 03/04, prețurile pentru scadența din luna 

iunie la Euronext au scăzut cu 2,25 € pentru a se situa 

la 165,5 €/t. 

În bilanțul său din martie, comparativ cu februarie, 

Comisia Europeană analizează importurile europene, 
care au crescut cu 400 Kt. Exporturile spre țările terțe 

sunt în creștere, de la 1,5 milione tone la 26,1 

milioane tone. În Ucraina, semănatul porumbului 

începe chiar dacă mulți producători așteaptă revenirea 
ploilor înainte de începerea lucrărilor. Sunt constatate 

dificultăți de aprovizionare pentru unele imputuri 

europene din cauza prețurilor ridicate(deprecierea 

grivnei) precum și a dificultăților logistice. 

 

De monitorizat:  
-Raporul USDA  
-Reuniunea OPEC-Rusia 
 -Însămânțările din Statele Unite  
 

 

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  
 

 

Porumb-Nici un semn că s-ar fi atins 

prețurile minime 

 

Prețurile porumbului din iulie au scăzut în ultimele 6 
zile la rând în bursa de la Chicago, iar comercianții 

tranzacționează acum, pe baza așteptărilor lor pentru 
raportul USDA de vineri, care ar trebui să vină cu o 

creștere având în vedere că stocurile din SUA de la 
ultima recoltă, se apropie de final. În același timp, atât 

producția braziliană, cât și cea argentiniană pentru 
recolta viitoare sunt în continuare așteptate la un nivel 

ridicat, în timp ce stocurile finale totale în întraga 

lume sunt de 298,50 milioane tone în comparație cu 
așteptările din martie pentru 297,34 milioane tone, 

ceea ce înseamnă o creștere a stocurilor finale 
preconizate la nivel global, reducând prețurile. Atunci 

când analizăm o combinație între așteptările stocurilor 
finale și prognoza producției, putem atinge niveluri de 

stocuri care nu au fost văzute din sezonul 1987/1988. 
Raportul stocuri la utilizare ar atinge 24,9% în 

creștere față de 13,4% în acest an și 15,5% anul 
trecut. Acesta ar fi cel mai mare consum de stocuri 

din sezonul 1992/1993. Prețurile porumbului nu au 
reușit să reducă presiunea asupra prețurilor și continuă 

tendința descendentă. În plus, presiunea dolarului va 
face ca porumbul american să fie mai puțin atrăgător 

pe piața mondială de export și a devenit o altă sursă 

de presiune asupra pieței de porumb din SUA 
afectând și prețurile din Europa.    
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Fără presiunea ascendentă a prețurilor de pe piețele 
externe, porumbul ar putea rămâne în apărare, întrucât 
perspectivele ofertei/cererii oferă puțin în calea 
sprijinului pozitiv asupra prețurilor porumbului. 
 
 

Grâu  
Seceta din jurul Mării Negre este o 

problemă 

 

Arabia Saudită a indicat luni că solicită companiilor 

private să importe 355.000 tone de grâu pentru a-și 

crește rezervele strategice. Iordania licita 420.000 de 

tone de grâu. Oficialii din Ucraina nu indică niciun 

motiv pentru interzicerea exporturilor de cereale, însă 

comercianții rămân îngrijorați că, dacă condițiile de 

cultură se deteriorează, Ucraina ar putea închide 

exporturile.Prețurile la grâu au reușit să recupereze 

până la finalizarea tranzacției de vineri pe bursa din 

Chicago, cu un câștig moderat la închierea 

tranzacționărilor de săptămânile trecute. Cu toate 

acestea, grâul de mai a avut o pierdere săptămânală 

moderată. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Au existat rapoarte potrivit cărora multe țări iau în 

considerare restricțiile la export ale producției de 

cereale și că au furnizat sprijinul de bază pentru grâu, 
întrucât Rusia și Kazahstan au înregistrat deja cotele 

de export pentru trimestrul doi. Indicațiile conform 

cărora nivelul umidității solului în țările din jurul 

Mării Negre a fost sub normal, a furnizat un suport 

adițional la prețurile grâului înainte de weekend. Se 
estimează că stocurile rămase sunt scăzute, chiar dacă 

se înregistrează o scădere estimativă de 2% a 

consumului alimentar colaborat cu recesionarea 

economiei și închiderea restaurantelor. 
În România, vedem că anumiți exportatori concentrați 

pe piața din China cumpără peste prețurile pieței la 

nivel regional din cauza problemelor de logistică din 

România
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