
INDICATORI 

La nivel mondial : Creșterea producției 

americane de etanol 

În perioada 01/05-08/05, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită 

din iulie au cunoscut o creștere ușoară, 

ajungând la 126$/t. Prețurile americane au 

cunoscut o scădere ușoară la sfâșitul 

săptămânii trecute din cauza mai multor 

factori. Pe fondul micsorarii prețurilor 

petrolului și perioadei de izolare, producția de 

etanol este în creștere pentru prima dată timp 

de două luni. Cu 598 mii barili/zi, producția 

de etanol câștigă 61 mii barili/zi comparativ 

cu săptămâna precedentă. Astfel, stocurile de 

etanol continuă să scadă, estimându-se să 

ajungă la 26,6 milioane barili și au pierdut 725 

mii barili comparativ cu săptămâna trecută. În 

plus, oficialii chinezi și americani au amintit 

săptămâna aceasta intenția lor de a respecta  

 

acordul comercial  din ianuarie. Profitând de 

nivelul prețurilor americane, China a cumpărat 

săptămâna trecută 686 Kt de porumb, dintre care 

371 Kt din campania curentă. 

 

La final, condițiile meteorologice de la sfârșitul 

săptămânii au îngrijorat operatorii prin apariția 

unui val de frig care perturbă semănatul în nord-

estul Cordonului Porumbului și care cauzează 

înghețuri locale. Pe 04/05, 51% din suprafața de 

porumb din SUA fusese semănată, comparativ cu 

39% în medie la aceeași dată în ultimele 5 

campanii. Acest val de frig ar trebui să se mențină 

până la începutul săptămânii. Tot la sfârșitul 

săptămânii, sunt așteptate ploi abundente în 

Cordonul Porumbului. În Brazilia, ploile au căzut 

pentru prima dată în sudul țării, după aproape o 

lună, în timp ce condițiile de cultură din această 

zonă s-au degradat semnificativ din cauza secetei.  
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Săptămâna aceasta sunt așteptate ploi noi, mai puțin 

dispersate. Situația din statele din centru-vest este 

normală. În Argentina, 38% din cultura de porumb 

a fost recoltată, comparativ cu 31% în medie la 

această dată în timpul ultimelor 5 campanii. Ploile 

încetinesc ritmul recoltatului. 

 

   EUROPA : Creșterea taxelor vamale 

 

Între 04/05 și 08/05, prețurile pentru scadența din 

luna iunie la Euronext au câștigat 1 €/t pentru a 

se situa la 165,75 €/t. Pe 04/05, UE importase 

17,5 Mt de porumb, comparativ cu 20,4 Mt la 

aceeași dată în timpul campaniei 2018/2019. În 

plus, începând cu data de 05/05, Comisia 

Europeană a majorat taxele vamale pentru 

porumb din cauza scăderii prețurilor americane 

care servesc ca referință pentru prețul de import. 

Acum, aceste taxe de import sunt 10,4€/t 

comparativ cu 5,3 €/t anterior. Efectele acestei 

creșteri ar trebui să rămână limitate prin 

mobilizarea contingențelor ucrainiene la taxa 

vamală 0 pentru importatori. Bazinul Mării 

Negre a fost iriga de ploi semnificative 

săptămâna trecută, în timp ce deficitul hidric 

îngrijora operatorii. Acest lucru ar trebui să 

permită o însămânțare bună a porumbului. 

Săptămâna aceasta sunt așteptate ploi. La 04/05, 

60% din porumbul rusesc și 73% din porumbul 

ucrainian fusese semănat. 

De monitorizat 

-Raportul USDA 

-Raportul Strategie Grains 

 

 

 

 

 

 
  

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Porumb 
       Schimbări în piața porumbului? 

După 10 zile de tranzacționări la prețuri mai joase pe 

piața din Chicago, săptămâna trecută s-a încheiat într-

o notă pozitivă. Cotațiile de porumb pentru luna iulie 

au fost cele mai mari, pentru prima data în ultimele 3 

săptămâni.  

Creșterile de cotații au fost in principal alimentate de 

o revenire a prețurilor din industria energetică, 

aducând astfel și o nevoie pe termen scurt în industria 

etanolului. In plus, sunt dezvoltări pozitive în relațiile 

dintre China si SUA, alimentând astfel speranțele ca 

China își va mări achizițiile de porumb din SUA. 

Centrul de Informare al Uleiurilor și Cerealelor din 

China, anunță că se așteaptă la o scădere a producțiilor 

de porumb, iar importurile să crească cu 40% adică cu 

7 milioane tone în 2020/2021. Ar putea fi chiar o 

estimare mică având în vedere faptul că China oricum 

are un deficit de producție de 12 milioane tone pe 

fiecare an, din ultimii 2 ani, într-o perioadă de declin 

a fermelor zootehnice. Este posibil ca deficitul de 

porumb din China să ajungă la 2-25 milioane tone în 

următorii ani. 

După o perioadă în care s-a tranzacționat la valori mai 

mici, porumbul fiind cu siguranță supra vândut, apar 

situații în care fonduri mari au poziții short ce 

trebuiesc acoperite pentru luna iulie 
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Grâu 

Condițiile meteo bune, ajustează prețul! 

Se pare că valorile de tranzacționare actuale sunt ăn 

concordanță cu îmbunătățirea condițiilor meteo din SUA 

și Europa. Prețurile au părut că pot scăpa de presiunea 

aplicată de piață, însă tot nu au putut urca pe valori 

pozitive, terminând săptămâna cu pierderi moderate pe 

tranzacțiile future. 

Scăderea dolarului, cauzată de evenimentele referitoare 

la statistica locurilor de muncă din SUA, a ajutat prețul 

grâului în perspectiva în care grâul american a devenit 

competitiv pe piața externă. Ca și în cazul porumbului, 

discuțiile pozitive dintre SUA și China au adus o sursă 

de creștere pe prețul de la finalul săptămânii. 

Producția mondială de grâu pentru 2020/2021 se 

estimează că va atinge cifra de 760,9 milioane tone, cu 

final de stocuri anuale la 293,5 milioane tone. Stocurile 

2019/2020 sunt la 292,1 milioane tone. 

. 

 

     Porumb: € 150       Grâu furajer: € 180-182 Grâu panificație: € 190-192    Orz: € 146-152     Floarea soarelui: USD 315-325       Rapiță: € 355-360 
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