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La nivel mondial : Începutul celei de-a doua 

recoltă braziliană 

În perioada 29/05-05/06, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

câștigat 2$/t, ajungând la 130$/t. În primul rând, 

această creștere a prețurilor se explică prin 

condițiile tehnice, acoprirea pozițiilor „short” și 

obținerea de profit de către fonduri. Aceasta se 

datorează și creșterii prețului petrolului, care trece 

peste 40 USD/baril, după ce în acest week-end a 

fost anuntață prelungirea cu o lună a acordului de 

reducere a producției în țările OPEC. Cu toate 

acestea, în prezent, această creștere este mai mult 

o reducere a ofertei decât o redresare dinamică a 

cererii, chiar dacă importurile chineze cresc. În 

acest context, producția de etanol continuă să 

crească. Comparativ cu săptămâna precedentă, 

aceasta este în creștere cu 5% (ajungând la 785 mii 

barili/zi) și stocurile sunt în scădere cu 3% 

(ajungând la 22,5 milioane  de barili). Vânzările 

săptămânale  la export s-au ridicat la 638 kT în 

această săptămână, în conformitate cu așteptările 

analiștilor. Prețurile ar trebui să se modifice mai 

puțin în această săptămână, operatorii așteptând 

publicarea raportului USDA din această zi de joi.   

 

 

În plus, după un început de lună caldă și uscată, 

săptămâna aceasta se anunță o vreme mai rece și 

mai ploioasă în Cordonul Porumbului datorită 

influenței furtunii tropicale Cristobal din Golful 

Mexicului. În Brazilia, a doua recoltă de porumb 

(safrinha) abia începe. În principal, aceasta este 

destinată exportului. Până în prezent, 2% din 

cultură a fost recoltată, primele suprafețe fiind în 

regiunile central-estice ale țării. Randamentele 

înregistrate  sunt peste medie  în acele zone  care  

au suferit puțin din cauza secetei, spre deosebire de 

partea sudică a țării. Potrivit Cepea, suprafețele de 

porumb safrihna ar trebui  să crească din nou 

pentru campania 2020/21  ca urmare a scăderii 

suprafețelor de bumbac, cu prețuri scăzute,  iar 

cererea    din industria textilă  este într-o scădere 

puternică. 

În Argentina, recoltarea s-a finalizat pe 59% din 

supratață,  comparativ cu 39% la aceeași dată, în 

medie,  în ultimele 5 campanii. Exporturile sud-

americane ar trebui să fie  și mai competitive în 

această vară și  la începutul toamnei, deoarece  

monedele locale s-au  depreciat puternic față de 

dolar.
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EUROPA : Condiții meteorologice 

contrastante 

 
Între 29/05 și 05/06, prețurile pentru termenul 

limită din august la Euronext au câștigat 0,75 €/t 

ajungând la 169,5€/t. Importurile europene 

atingeau la 1 iunie, 18,5 Mt. Prognoza Comisiei 

Europene, pentru recolta din campania 2019/2020, 
care se încheie la 1 iulie, este de 19,4 Mt. În timp 

ce precipitațiile sunt așteptate în mare parte a 

Europei în această săptămână, Bazinul Mării 

Negre ar trebui să cunoască un val de căldură 
puternică, și, în Ucraina și Rusia, o întoarcere la o 

vreme uscată. România, care suferă de un deficit 

de apă puternic, ar trebui să fie udată de ploi 

abundente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

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

  
Piața vulnerabilă, cu acoperire agresivă pe 

termen scurt 

 
Înregistrând cea mai mare închidere pe plus a zilei, 

din 13 aprilie și până acum, cu marile case de comerț 

poziționate short pentru 282.266 contracte, piața se 

îndreaptă intr-o zonă tehnică așteptându-ne la un 

nivel agresiv de închidere (cumpărare) 

contracte.Faptul că aceste tendințe au apărut într-o 

perioadă de vreme instabilă, adaugă un plus de 

susținere a prețului. Estimarea oficială din Brazilia 

privind producția pentru cultura a doua de cultură de 

porumb a scăzut la 74,2 milioane de tone față de 75,9 

milioane previzionate anterior. Așadar, producția 

totală de porumb rezultată este de 100,9 milioane 

tone, de la 102,3 milioane estimate în mai și 100,04 

milioane anul trecut. Prețurile porumbului au reușit 

să mențină ritmul ascendent și să atingă un nivel nou, 

înainte de a încheia sesiunea de tranzacționare de 

luni, cu un câștig modest. O reducerea considerabilă 

a piețelor energetice a afectat pretul maxim de la 

mijlocul sesiunii de tranzacționare, însă porumbul a 

reușit să se mențină pe un teritoriu pozitiv. Coceral 

și-a revizuit ascendent previziunile pentru producția 

de porumb UE 2020/21, de la 65,5 milioane la 66,8 

milioane tone. Inspecțiile la exportul de porumb 

pentru săptămâna care se încheie pe 4 iunie au fost 

de 1.100.078 tone metrice, comparativ cu așteptările 

comerciale de 800.000 tone la 1.25 milioane tone.  

Anunț cumpărare porumb, Timiș, iunie 2020 

Anunț cumpărare porumb, Iași, iunie 2020 

Anunț cumpărare porumb, București, 

septembrie 2020 

Grâu 

 

Volatilitatea prețurilor la cultura de grâu 

 

 
Cu o prognoză favorabilă pentru recoltat și cu o 

piață care preconizează stocuri foarte mari, atât la 

nivel american cât și la nivel mondial, bursele ar 

putea rămâne într-o scădere in perioada următoare. 

Dolarul a scăzut din nou la nivel defensiv  la 

începutul acestei săptămâni, menținând pierderile 

din piața grâului în frâu, deoarece  grâul American 

aduce beneficii pe piața mondială a exportului. 

Organizația FAO-AMIS ne prezintă previziuni ale 

producției de grâu pentru 2020/21 la 131 milioane 

de tone, ceea ce ar conduce la cea mai mică 

producție de grâu din ultimii 13 ani. 
 

Anunț cumpărare grâu panificație, Suceava, iunie 

2020 

Anunț cumpărare grâu furajer, București, iulie 2020 

Anunț cumpărare grâu furajer, Iași, iunie 2020 
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