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INDICATORI 

 
 

La nivel mondial : Tensiuni diplomatice 

legate de pandemie 

În perioada 15/05-22/05, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită 

din iulie au rămas relativ stabile. Ele au pierdut 

0,5$/t, ajungând la 125$/t. Pentru a treia 

săptămâna consecutiv, producția de etanol este 

este în creștere cu 7%, respectiv 663 mii 

barili/zi comparativ cu săptămâna precedentă. 

Producția rămâne cu 30%   sub nivelul său pre-

pandemie. Stocurile se cifrează la 22,6 milioane 

de barili, în scădere (pentru a patra săptămână 

consecutiv) cu 2% comparativ cu săptămâna 

precedentă. Săptămâna trecută,  vânzările nete 

la export au fost de 885 Kt. Dacă nivelul 

exporturilor săptămânale americane este ridicat 

de la începutul anului, aceasta nu permite 

compensarea dificultăților de la începutul 

campaniei (concurența braziliană și 

ucraineană). În consecință, cumulul actual de 

exporturi de 26,7 Mt, este mai mic decât cel din 

campania 2018/19 și decât media ultimilor 5 

campanii la aceeași dată. 

 

 

 

În ciuda ploilor din Cordonul Porumbului, 

semănatul din SUA continuă să progreseze într-un 

ritm bun. 80% din însămânțări au fost finalizate, 

comparativ cu 71%, în medie, în ultimile 5 

campanii la aceeași dată. În această săptămână sunt 

preconizate condiții meteo favorabile. Contextul 

internațional a fost marcat în aceste zile de o 

creștere bruscă a tensiunilor din cauza pandemiei 

COVID 19. Pe măsură ce alegerile prezidențiale se 

apropie, D.Trump acuză China de faptul că este 

responsabilă de pandemie și anunță noi forme de 

sprijin pentru agricultori. Acestea vor fi de 13$/t 

pentru porumb, acoperind până la 50% din recolta 

2019/20 sau stocurile deținute în ianuarie. Pe de 

altă parte, China a amenințat cu represalii 

comerciale țările care îi cer socoteală pentru felul 

în care a gestionat epidemia. Astfel, orzul 

australian este acum  supus unor taxe vamale  

prohibitive. 
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În Argentina, 44% din suprafață este recoltată, cu 

10 procente în plus față de media ultimelor cinci 

campanii la aceeași dată. Acordurile cu Paraguay 

și Brazilia au dus la reducerea stocării apei în 

baraje și, deci, la creșterea nivelului fluviului 

Parana, ceea ce ar trebui să accelereze exportul. 

În Brazilia, vremea uscată care se instalează în 

zona central-vestică nu ar trebui să compromită 

randamentele pe măsură ce se apropie momentul 

recoltării. Ploile abundente care ating sudul țării 

sunt prea tardive pentru a evita pierderile de 

randament. Această săptămâna va fi uscată în 

toată țara. 

EUROPA : Revizuirea descedentă a 

randamentelor europene 

 

În raportul MARS din mai, Comisia Europeană 
revizuiește randamentele europene într-o scădere 

ușoară comparativ cu luna aprilie (până la 79,4 

qintale/ha). De fapt, acesta menționază un deficit 
hidric sezonier în 3 zone: jumătatea estică a Franței 

pănă la nordul Germaniei și Poloniei, Europa 
Centrală (Balcani, Ungaria), România și Ucraina. În 

Estul Franței, nordul  Europei și centrul Ucrainei a 
plouat, dar în Ungaria și Balcani vremea rămâne 

uscată. 

 
De monitorizat 

-Raportul IGC 

-Bilanțul UE 

 
 

 

 

 
 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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urajer: € Grâu panificație: € 165  Orz: € - 
Porumb 

 Potențial de creștere a prețurilor 

porumbului in viitorul apropiat 

 
Traderii de la fondurile mari de investiții dețin 

poziții short pe piața futures de 245.000 de 

contracte , ceea ce înseamnă ca nu va mai dura 

mult până când vom asista la știri privind achiziții 

importante în piața porumbului,  pentru a vedea 

cum piața futures va crește. Câștigurile solide de 

pe piața bursieră americana, împreuna cu 

creșterile prețurilor la energie au contribuit la 

susținerea creșterilor prețurilor la porumb. 

Interesul vizibil de achiziție a porumbului, ne 

arată că fondurile au din ce în ce mai multe poziții 

short. Cultura de porumb din SUA, beneficiază 

de condiții de sol foarte bune fiind foarte aproape 

de condițiile ideale de semănat pentru noul sezon. 

Cu toate acestea, temperaturile foarte mari și 

precipitațiile reduse ce sunt anunțate pentru 

următoarele săptămâni în partea de Vest a SUA 

împreuna cu seceta din jurul Mării Negre ar putea 

aduce tendințe de creștere a preturilor. 

       O notă pozitivă față de sentimentul global de 

risc a oferit spijin precoce, în timp ce prețurile 

mai mari la energie au dat un impuls prețurilor la 

porumb pe măsură ce perspectiva pe termen scurt 

ale cererii de etanol se îmbunătățește. Cu toate 

acestea, estimările de semănat ale porumbului 

care merg mai bine decât se aștepta, au pus 

presiune pe piață și au limitat câștigurile 

suplimentare. Pentru situația actuala privind 

vânzările în exces de porumb, orice noutate 

pozitiva/minora are potențialul de a declanșa cu 

adevărat piața porumbului. 

 

Grâu 
Comerț instabil cu semnale globale mixte 

 
 

Condițiile meteo mixte, din toata Europa,  

contribuie la menținerea comerțului instabil. 

Prețurile grâului nu au putut să mențină tendința de 

creștere, iar marți piața futures s-a închis cu 

pierderi moderate. O notă generală, pozitivă, 

pentru îngrijorarea de risc global a provocat o 

creștere a prețurilor la grâu. În plus, vânzările 

rapide și în cantități mari ale dolarului american 

aduc un extra suport, ajutând astfel grâul de origine 

Americana să fie competitiv pe piața globală. Cu 

toate astea, ploile din regiunea Mării Negre și 

anunțul că Ucraina continuă exporturile după cota 

lor din campania 2019/20, au  avut un impact puțin 

negativ asupra pieței. 

         Prognozele de producție ale grâului din Rusia 

au fost diminuate cu peste jumătate de milion de 

tone, din cauza secetei. 
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