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INCREDIBIL : Porumbul ….acum 8000 de ani 

Inainte de a fi o « padure virgină » , padurea amazoniană este centrul de orgine cel mai ancestral pentru multe plante utilizate și 

astăzi în alimentația umană. Popoarele precolumbiene cultivau deja manioc, dovleci și în special PORUMB acum peste 8000 de ani 

 

 

INDICATORI 
 
 

La nivel mondial : Echilibrarea stocurilor 

mondiale 

În perioada 24/04-01/05, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

pierdut 1,7 $/t pentru a se situa la 125$/t. Prețurile 

americane, în ciuda unei creșteri datorate prețului 

petrolului și scăderii stocurilor de etanol(-1,4 

milioane de barili săptămâna trecută), au scăzut din 

nou la sfâșitul săptămânii. Acest lucru se datorează 

condițiilor bune de însămânțare, ajungându-se la 

27% față de o medie de 20% la această dată în 

ultimii 5 ani, dar și temerilor legate de relațiile cu 

China, deoarece D.Trump acuză această țară de 

faptul că este responsabilă de pandemia cu 

coronavirus. În plus, operatorii se tem acum de o 

reducere a utilizării porumbului pentru hrana 

animalelor. Sacrificările de porci și bovine sunt în 

scăderi foarte accentuate din cauza închiderii 

abatoarelor din lipsă de muncitori neafectați de 

coronavirus. În raportul său din aprilie, în 

comparație cu cel din martie și la nivel mondial,  

IGC a revizuit în scădere consumul de porumb  

 

pentru etanol cu 5 milioane tone și stocurile de la 

sfârșitul  campaniei 2019/20 sunt  în creștere cu 7 

Mt până la 297 Mt. 

    Pentru campania 2020/21, la nivel mondial 

raportul IGC prevede o producție de 1158 Mt, cu o 

creștere de 4% în comparație cu campania din 

2019/20, consumul la 1173 Mt(+2%) iar stocurile 

finale la 281 Mt (-5%), cel mai scăzut nivel din 

ultimii 7 ani. Cu toate acestea, din cauza creșterii 

suprafețelor preconizate, stocurile principalilor 

exportatori (Ucraina, SUA, Brazilia, Argentina) sunt 

în creștere cu 20% comparativ cu campania 2019/20 

ajungând la 78 de milioane tone. Acest element ar 

trebui să cântărească în formarea prețurilor în 

următorul an de comercializare. În Brazilia, în sudul 

țării ar trebui să plouă în această săptămâna după 

multe săptămâni de secetă. În Argentina, ploile au 

încetinit recoltarea săptămâna trecută, dar rămâne 

avansată. 37% din cultura de porumb este strânsă 

deja, comparativ cu 29% în medie la acest moment 

în ultimii 5 ani.    
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EUROPA : Sunt așteptate ploi în 

Marea Neagră 

 

 În bilanțul său din luna aprilie pentru campania 

2019/20, Comisia Europeană a revizuit în jos 

față de raportul său din martie, previziunile de 
import cu 600 Kt ajungând la valoarea estimată 

de 19,4 Mt. Producția de etanol este în scădere 

cu 636 Kt. Datorită ajustărilor de resurse, 

stocurile finale sunt estimate la 24,7 Mt, în 
scădere cu 800 de kt față de luna martie. Pentru 

campania 2020/21, importurile se ridică la 16,6 

milioane tone și stocurile finale la 24,1 milioane 

tone. Rusia a anunțat suspendarea exporturilor 

de cereale la 01/07, Ucraina a renunțat la o astfel 
de măsură pentru porumb din cauza că există 

resurse pentru o bună aprovizionarea internă. 

Raportul MARS din aprilie arată un deficit de 

umiditate din nord-estul Franței către sud-estul 
Poloniei, precum și în zone întinse dinspre 

Austria până în estul României.   

După ploile din zona centrală a Ucrainei de 

săptămâna trecută, săptămâna aceasta sunt 

așteptate ploi torențiale în bazinul întreg al Mării 
Negre, care ar trebui să reducă deficitul de apă. 

 

De monitorizat 

-Importurile 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 
Urmează schimbări în piața porumbului? 

 

Piața rămâne într-o tendință de scădere constantă, 

dar nu a atins un nivel mai scăzut decât cel atins 

pe 21 aprilie, în ceea ce privește piața futures. Cu 

toate aceste,  piața ar putea să schimbe ușor 

tendința de evoluție negativă pe care am văzut-o 

la începutul anului 2020. Prețurile porumbului pe 

piața futures nu au putut să treacă de presiunea de 

luni, dar  a reușit să depășească cele mici niveluri. 

Izbucnirea tensiunilor  comerciale dintre SUA și 

China din ultimele zile a diminuat  perspectivele 

de export din SUA, în viitorul apropiat, fapt ce 

pune presiune pe întreaga piață de export a 

porumbului. O altă sursă negativă a prețului 

porumbului o reprezintă și deprecierea valutei 

braziliene. 

Prețurile la benzină și petrol au mai crescut în 

ultima perioadă, trecând pe valoare pozitivă la 

petrol, fapt ce a mai calmat îngrijorările produse 

de cererea pe termen scurt a etanolului care a fost 

foarte scăzut în ultima perioada în contextul 

prețului negativ al benzinei și petrolului; același 

context care a dus la închiderea unor fabrici de 

etanol deoarece costurile de producție depăseau 

prețul de vânzare.Preocupările legate de seceta de 

pe piața Mării Negre s-au mai diminuat, dar au 

pus presiune asupra prețurilor pe termen scurt. 

 

Grâu 
Ploaia îmbunătățește starea culturilor 

 

Chiar dacă a plouat, si se anunță în continuare 

precipitații, în Europa de Vest și Ucraina a existat 

o presiune pozitivă asupra prețului la grâu 

reflectată atât pe piața internă cât și pe alocuri în 

port Constanța. 

Exportul de grâu al Ucrainei a ajuns la 19.1 

milioane de tone, cu o creștere de 33% față de 

aceeași perioadă a anului trecut însă cu doar 1.1 

milioane de tone sub  plafonul național pentru 

export din acest sezon. 

Un studiu al celor de la Bloomberg menționează 

că în Canada se plantează o suprafața 

semnificativă de grâu, mai mare decât cea de anul 

trecut.  

Conform raportului USDA, India prezintă 

previziuni de un an nou cu producții record chiar 

dacă țara se află în continuare în izolare. 

Condițiile meteo favorabile au venit în ajutorul 

faptului că semănatul grâului s-a făcut mai târziu, 

astfel producția totală estimată este de 113.6 

milioane de tone, cu o creștere notabilă de 9,7% 

față de anul trecut. 

In România, prețul pieței este în continuare dictat 

de procesatorii interni, care nu se mai raportează 

la prețurile afișate în port Constanța, căutând sa-

si asigure necesarul până la noua recoltă. 

 

         Porumb: € 150    Grâu furajer: € 176-180  Grâu panificație: € 185-192  Orz: € 154 Floarea soarelui: USD 315-325 Rapiță: € 355-360 

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

	INDICATORI
	EUROPA : Sunt așteptate ploi în Marea Neagră

