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La nivel mondial : Spre un al doilea val de 

epidemie? 

În perioada 05/06-12/06, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

rămas relativ stabile, ajungând la 130$/t.  

Consumul de etanol este, în prezent, aproape de 

nivelul de dinainte de pandemie(-12%). 

Comparativ cu săptămâna trecută, producția de 

etanol este în creștere cu 9% (ajungând la 836 mii 

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

(ajungând la 21,8 milioane barili). Totuși, prețurile 

la petrol au scăzut existând teama unei crize 

economice majore la nivel global în timp ce 

epidemia se redresează în China iar în Statele 

Unite, dezvoltarea epidemiei reprezintă o 

amenințare semnificativă în ceea ce privește 

cererea de petrol. Exporturile înregistrate 

săptămâna trecută de  661 Kt, s-au situat conform 

așteptărilor operatorilor. Pe 08/06, 85% din 

porumbul american  răsărise iar 75% este în 

condiții bune spre excelente, un procent în plus  

față de săptămâna precedentă. În această 

săptămână, Cordonul Porumbului ar trebui să 

cunoască o vreme caldă și umedă (în  nord-est).

 

 

 

 

Fondurile necomerciale au o poziție short netă, 

neobisnuit de semnificativă la această dată. 

Aceasta este consecința crizei de etanol și a 

perspectivelor îngreunate din campania viitoare. 

Această poziție ar putea fi un factor de volatilitatea 

a prețurilor în săptămânile care urmează.Fondurile 

vor fi acoperite prin reachiziționari de poziții în 

cazul unui pericol climatic asupra Cordonului 

Porumbului. În raportul său din iunie, USDA a 

adus puține modificări cifrelor din campania 

2019/20 și a celor din campania 2020/21. O 

scădere nouă de 1,3 Mt, comparativ cu luna mai, a 

fost adusă la consumul de porumb pentru etanol în 

Statele Unite. Astfel, comparativ cu începutul 

pandemiei, estimarea pierderilor pentru campania 

2019/20 este de 13 Mt. Spre deosebire de USDA. 

CONAB a redus estimarea pentru recolta 

braziliană de la 1,3 Mt la 101 Mt din cauza scăderii 

randamentelor cauzate de secetă în statele din 

sudul Braziliei.  
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EUROPA : O primăvară favorabilă pentru 

porumb 

 

După condițiile dificile  de însămânțare și plantare 
pentru porumb, luna mai a fost relativ favorabilă  

pentru porumb, în Europa și în bazinul Mării 

Negre. Ploile au venit pentru a atenua și absorbi 
deficitul hidric din Europa Centrală și Marea 

Neagra (Ucraina și România în special) în timp ce 
căldura favoriza dezvoltarea culturilor. Aceste 

condiții meteo revin în această săptămână în aceste 
zone. În Rusia, suprafețele de porumb atingeau 2,9 

Mha, o creștere semificativă în comparație cu 2,5 
Mha din campania precedentă și comparativ cu 

primele previziuni. În raportul său din iunie, 
comparativ cu cel din mai, Strategie Grains 

revizuiește suprafețele de porumb ale UE într-o 

scădere ușoară de la 70 Kha la 9 Mha. Raportul 
semnalează, în mod egal, o proiecție mai mică a 

producției de furaje pentru campania viitoare și o 
recoltă record de orz în Spania. Aceste două 

elemente vor avea un impact asupra cererii de 
porumb din interiorul UE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De monitorizat 

-Recolta din Brazilia 

-Suprafețele din Statele Unite 

-Raportul MARS 
 

 
 Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Vremea neprielnică implică un volum mai 

mare de achiziții 

 

Piața porumbului se confruntă cu o tendință de 

scădere a prețului, în situația în care vremea rămâne 

bună pentru următoarele luni. Raportul USDA 

avertizează traderii că s-ar putea întâlni cu foarte 

mari stocuri de final de an, dacă condițiile meteo 

rămân favorabile culturii în următoarea perioadă. Pe 

termen scurt, însă, fondurile dețin o masivă poziție 

short. Fără un ajutor din partea condițiilor meteo, 

piața s-ar putea confrunta cu previziuni 

împovărătoare pentru stocurile de final de an. Pentru 

finalul campaniei 2019/2020, situația stocurilor se 

ridică la cifra de 312,91 milioane tone vs 314,31 

milioane previziuni pentru iunie, și 314,7 milioane 

in luna mai. Previziunile privind stocuri pentru 

recolta nouă sunt la 337,87 milioane de tone vs 

339,78 milioane -iunie și 339,62 în mai. Producția 

braziliană a fost de 100 milioane de tone ( 99,42 

milioane previziuni in iunie vs 101 milioane in luna 

mai ). Raportul de vânzări catre export ne prezintă, 

pentru săptămâna cu final in 4 iunie, 660.700 to 

vândute cu livrare anul acesta și 25.900 to cu livrare 

în 2021. Cumulate, cele 686.600 tone, reprezintă 

91,2 % din previziunile USDA pentru anul in curs vs 

o medie de 93,1 % o medie a ultimilor 5 ani ( raportat 

la aceeași perioadă). 

 

Grâu 

 

Stocuri impresionante în lume, la care se 

adaugă noua recoltă 

 
Stocurile de final de an în lume, au atins un maxim 

istoric. Acest aspect ar putea aprinde piața atât 

tehnic cât și comercial având în vedere faptul că 

harta prețurile nu este deloc optimistă. Pentru anul 

agricol ce se va încheia, încă se află în stocuri 

295,84 , așteptările pentru iunie fiind de 294,63 

milioane, iar în mai se situau la 295,12 milioane. 

Pentru recoltă nouă, previziunile de stocuri, după 

vânzări, au ajuns la 316,09 milioane de tone vs 

307,74 milioane prevăzute în iunie ( marja fiind 

calculată între 300-310,5 milioane de tone ) și 

310,12 milioane în mai. Rapoartele de vânzări către 

export ne arată pentru săptămâna cu final în 4 iunie 

vânzări de 270.400 to cu livrare pentru anul în curs 

și nicio vânzare pentru anul viitor. Vânzările 

cumulate au atins 22,5 % din estimatul USDA 

pentru 2020/2021 vs o medie de 23,2 % media 

ultimilor 5 ani în aceeași perioadă. Pentru a atinge 

previziunile USDA, vânzările trebuie să se situeze 

la 387.000 to/săptămână 
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