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INDICATORI 

 

 

La nivel mondial : Creșterea prețurilor de la 

Chicago 

În perioada 22/05-29/05, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

câștigat 3$/t, ajungând la 128$/t. Această creștere 

a prețurilor se explică prin prognoza CPC meteo a 

lunii iunie, care anunță vreme caldă și uscată în 

Midwest. Pe 31/05, 93% din porumbul american 

fusese semănat, comparativ cu 89% în medie în 

ultimele 5 campanii. 74% din cultura de porumb 

este în condiții “bune, chiar excelente”, o cifră ușor 

peste medie. Consolidarea tensiunilor chino-

americane temperează creșterea prețurilor. În 

urma criticilor lui D.Trump privind gestionarea 

crizei în Hong-Kong, China a interzis 

întreprinderilor publice de a cumpăra porc și soia 

americană. Acestea au fost înlocuite săptămâna 

trecută cu soia braziliană, deși mai scumpă. Știrile 

privind cererea sunt mixte. Din cauza problemelor 

de sacrificare pe fondul epidemiei, sacrificările de 

carne de vită au scăzut cu 10%, iar sacrificările de 

carne de porc cu 20%. Acest lucru  generează o 

scădere a cererii de furaje pentru animale.

 

 

În plus, săptămâna trecută, exporturile 

săptămânale erau de 427 Kt, un nivel scăzut. Doar 

etanolul mai absoarbe cantități de pe piață. 

Comparativ cu săptămâna precedentă, producția 

este în creștere cu 9% (724 barili/zi), iar stocurile 

în scădere cu 2% (23,2 milioane de barili), 

ajungând la cel mai scăzut nivel din ianuarie. În 

Brazilia, ploile abundente din sudul țării de câteva 

săptămâni îmbunătățește ușor situația porumbului 

safrinha semănat tarziu, dar ploile sunt tardive 

pentru cea mai mare parte a producției. Prin 

urmare, CIC își revizuiește previziunea privind 

recolta braziliană cu 1,4 Mt(100,4 Mt) comparativ 

cu campania precedentă. În Mato Grosso, 

recoltarea porumbului safrinhas celui mai precoce 

începe. 

Comparativ cu luna precedentă și pentru campania 

2020/21, în raportul din mai, CIC revizuiește 

asecendent producția mondială, de la 11 Mt la 

1169 Mt, consumul mondial în creștere de la 4 Mt 

la 1177 Mt, iar stocurile de la 8 Mt la 298 Mt. 

Cifrele pentru campania 2019/20 sunt aproape 

neschimbate. 
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EUROPA : Producția europeană în creștere 

 

În bilanțul din mai, Comisia Europeană 

revizuiește în sus producția europeană pentru 
campania 2020/21, cu 1,9 Mt ajungând la 71,4 

Mt ca urmare a creșterii suprafeței semănate cu 

porumb. În plus, în aceste ultime săptămâni, 
diferitele măsuri de sprijin anunțate de Comisia 

Europeană privind reluarea activității 
economice în Europa  au condus la o creștere a 

parității €/$. Zona de producție a Mării Negre 
(România,Ucraina, Rusia) a primit din nou ploi 

abundente săptămâna trecută, ceea ce reduce 
deficitul hidric.  

Aceasta ar trebui să fie cazul din această 

săptămână iar luna aceasta,prognozele prevăd 

luna iunie cu precipitații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

De monitorizat 

-Începutul recoltei în Brazilia 

-Cererea SUA 
 

 
 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 

 Relațiile comerciale dintre China și SUA 

afectează exportul american 
 

In contextul amenințărilor privind achizițiile 

reduse din partea Chinei și îmbunătățirii 

condițiilor meteo, piața locală din SUA  se află 

într-o situație în care vânzările sunt destul de 

agresive. Unul din factorii ce ar putea schimba 

psihologia achizițiilor într-una pozitivă  este 

potențialul unei cereri mai mari dacă dolarul 

american continuă să scadă. Dolarul a avut parte 

de o scădere masivă vinerea trecută, iar luni 

dimineață a atins cel mai jos prag din 16 martie și 

până acum. Previziunile meteo pentru următoarele 

7 zile arată foarte puțină ploaie în Cordonul 

Porumbului din SUA, însă, totodată, prognoza pe 

termen lung arată precipitații si vreme caldă. 

Modelul de tip  “cerc de foc” implementat la 

începutul anului va ajuta fermierii să finalizeze 

semănatul și va încuraja o răsărire riguroasă a 

plantelor. Dar dacă acest model se prelungește, ar 

putea deveni o forță pozitivă pe piață. Condițiile de 

cultură vor arăta unele îmbunătățiri în actualizarea 

de luni, însă s-ar putea deteriora pe parcursul 

următoarelor săptămâni. 

 O combinație între acoperirea pozițiilor short și 

posibilitatea unor condiții de cultură slabe ar putea 

ajuta piața, dar tensiunile comerciale dintre China 

si USA care afectează piața americană și o 

prognoză mai puțin amenințătoare pot încuraja 

momentan scăderile de preț.  Condițiile slabe de 

export din SUA ar putea fi însă pozitive pentru 

producătorii europeni, fapt care ar putea să ducă la 

creșterea cererii pentru piața din China. 

 

Grâu 

Vreme uscată de jur-împrejur 
 
 

Seceta continuă să afecteze regiunea Mării Negre, 

precum și alte zone ale Europei cultivatoare de 

grâu. Odată cu scăderea masiva a dolarului și cu 

ceva incertitudini în ceea ce privește condițiile 

meteo, piața ar părea susceptibilă corecțiilor de 

prețuri sau chiar acoperirii unor poziții short. Grâul 

de origine Franța, de calitate bună/excelentă, a 

scăzut de la 57% la 56% față de săptămâna trecută 

din cauza secetei din Europa de Vest, unde se 

resimte în continuare, ceea ce a impulsionat piața 

acestui produs. Comisia Europeana și-a diminuat 

previziunile pentru anul agricol 2020/2021 de la 

125,8 mil tone la 121,5 milioane tone. Anul trecut, 

producția europeană de grâu atinsese 130,8 

milioane tone. 
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