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La nivel mondial : Spre un record istoric 

de producție în SUA? 

În perioada 08/05-15/05, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită 

din iulie au fost stabile, ajungând la 126$/t. 

Prețurile petrolului sunt în creștere și au atins 

pragul de 30$/baril. Acest lucru se datorează 

închiderii recente a sondelor de petrol din 

Statele Unite, prin reducerea producției din 

Arabia Saudită și prin creșterea consumului ca 

urmare a reluării activității. Aceste elemente 

conduc la susținerea industriei de etanol. 

Producția este în creștere cu 3% (19 mii 

barili/zi) comparativ cu săptămâna precedentă. 

În mod similar, stocurile au scăzut cu 1,4 

milioane de barili săptămâna trecută și în acest 

moment sunt de 24,2 milioane de barili. Cu 

toate acestea, ritmul și condițiile bune de 

însămânțare aduc presiuni. Pe 10/05, 67% din 

cultura de porumb a fost semănată comparativ 

cu 56% la aceeași dată în medie pe 5 ani. 

 
 

 

În raportul său din mai, comparativ cu luna aprilie, 

USDA a revizuit în sus exporturile pentru 

campania 2019/2020 cu 1 Mt, la fel ca și consumul 

de furaje pentru bovine, producția de etanol fiind 

revizuită în jos cu 2 Mt. Analiștii se așteaptă la 

revizuiri mai ample ale cererii din cauza 

dificultăților legate de pandemie în sectoarele de 

nutriție animală și  de etanol. Pentru campania 

2020/21, pe baza intențiilor de semănat de la 

începutul lunii martie, USDA intenționează să 

prognozeze o recoltă record de 406 Mt. În ciuda 

unei creșteri a utilizarii preconizate pentru furaje și 

export, stocurile ating un nivel ridicat, de 84 Mt. 

La nivel mondial, pentru campania 2019/20 și 

comparativ cu luna aprilie, USDA revizuiește 

stocurile  în sus, la 314,7  Mt. Acest lucru se 

explică printr-un consum industrial mai scăzut, în 

special pentru industria de etanol. 
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Pentru campania 2020/21 și comparativ cu 

campania 2019/20, USDA anunță o producție 

mondială în creștere cu 72 Mt, ajungând la 1187 

Mt, un consum mondial în creștere cu 41 Mt 

ajungând la 1162 Mt, iar stocurile cresc cu 24,9 

Mt, cu un nivel de 339,4 Mt. În Brazilia, CONAB 

revizuiește producția de porumb în sus  cu 470 Kt 

comparativ cu luna aprilie. Se estimează că 

aceasta va ajunge la 102.3 Mt. În Argentina, 40% 

din cultura de porumb e recoltată. Recoltarea 

porumbului tardiv tocmai începe. Exporturile 

sunt penalizate de nivelul Parana. Râul se află la 

cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani. 

EUROPA : Revizuirea descedentă a 

suprafețelor europene 

 
În raportul său din mai, comparativ cu luna aprilie, 

Strategie Grains revizuiește într-o ușoară scădere 

proiecția suprafețelor europene. Ele pierd 20 Kha și 

sunt evaluate la 8,97 Mha. Raportul USDA din mai 

prevede pentru 2020/21, o producție record a 
Ucrainei, cu 39 Mt. Producția din Rusia se 

estimează la 14,5 Mt. Producția europeană este 

estimată la 68,5 Mt și importurile la 23 Mt. 

 

De monitorizat 

-Condițiile meteorologice din Europa 

-Condițiile de cultura SUA 

 
 

 

 

 
 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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 Porumb 
 Creșterea cererii de porumb atrage   

prețuri  puțin mai mari 
 

Știrile privind cererea de etanol pentru 2020/21 

au fost mai bune decât se aștepta, actualul sezon 

având speranțe de a se redresa destul de mult. Se 

preconizează că cererea de export va crește, iar în 

ceea ce privește necesarul de hrană în zootehnie, 

creșterea este de 6,1%  pentru recolta nouă din 

SUA. Stocurile de la final de an sunt cele mai 

mari din ultimii 33 ani. Cu toate acestea, traderii 

ezită să creadă ca vor fi suprafețe însămânțate și 

producții prea mari. China a solicitat traderilor și 

procesatorilor să mărească stocurile de cereale în 

eventualitatea unui nou val COVID19, iar acest 

aspect, împreuna cu discuțiile referitoare la 

eventualitatea creșterii rezervelor de stat cu 

aproape 20 mil de tone ar putea face din China un 

importator mai mare decât se așteaptă. 

Comericanții mari de fonduri au la momentul 

actual poziții short pe piața futures, ceea ce ar 

crea o situație în care se efectuează vânzări 

suplimentare, astfel scăderea prețurilor nu ar 

trebui sa fie atât de aproape, cel mai devreme în 

iunie/iulie.. 

Grâu 

Prea mulți exportatori cu surplus de oferta 

în viitor. 

 

Piața rămâne în defensivă și întâmpină dificultăți 

legate de faptul că aprovizionarea globală este 

împovărătoare. De fapt, stocurile de final de sezon 

au crescut în ultimii 7-8 ani la o cifra uimitoare de 

312,12 tone de stocuri ce reprezintă 41,2%  din 

totalul utilizat pe glob, o alta borna istorica. 

Prețurile grâului nu au reușit să mențină  creșterea 

rapidă a prețurilor pe piața futures chiar daca în 

Europa de Vest și regiunea Mării Negre prețurile 

rămân mai mici decât ar fi normal. Condițiile 

culturii de grâu din Franța se situează la cel mai 

mic nivel, pentru aceasta perioada a anului, din 

ultimii ani. Asociațiile din Germania ce se ocupa 

de raportarea producției și stării culturilor anunță o 

producție de 22,38 mil tone pentru 2020/2021, mai 

scăzute cu 2,9%  fata de anul trecut. Ucraina și-a 

atins aproape toata cota de export pentru anul 

trecut, în timp ce un mare broker european prezice 

exporturile de grâu la 16,5mil tone ceea ce 

înseamnă cu 17,5% mai puțin decât în anul 

2019/20. Pe Matif, grâul încă se tranzacționează 

peste media ultimilor 5 ani. 
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