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La nivel mondial : Degradarea condițiilor 

de cultură în Statele Unite 

În perioada 12/06-19/06, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

câștigat 1$/t,  ajungând la 131 $/t. Această creștere 

este generată de mai mulți factori. În urma unei 

întâlniri cu autoritățile chineze la Hawaii, R. 

Lightizer (ministrul american al comerțului) și-a 

exprimat optimismul cu privire la faptul că acordul 

comercial chino-american va fi respectat datorită 

achizițiilor chineze recente de soia. El a adăugat că 

China ar putea să cumpere în mod egal porumb și 

etanol american până la toamnă. Astfel, cifrele 

privind cultura porumbului au fost revizuite în jos 

cu 4 procente comparativ cu săptămâna 

precedentă, 71% din cultura de porumb fiind în 

condiții bune spre excelente, din cauza lipsei de 

apă care atinge estul și nord estul din Cordonul 

Porumbului. Acest lucru a condus la constituirea 

de fonduri pentru reducerea poziției short cu 26 de 

mii de loturi, în special prin răscumpărări de 

poziție. Totuși, deși căldura ar trebui să persiste în 

săptămânile care urmeză, sunt așteptate ploi 

semnificative la finalul săptămânii, în special în 

estul Cordonului Porumbului. 

 

 

 

Acești factori de creștere au fost ponderați de mai 

multe elemente. Cifrele cererii săptămânale au 

îngrijorat operatorii. Producția de etanol nu este în 

creștere decât cu 4 mii barili/zi (ajungând la 841 

mii barili/zi) în raport cu săptămâna precedentă. 

Cu 358 Kt, exporturile săptămânale au fost, în mod 

egal, inferioare așteptărilor. De altfel, în furajarea 

animalelor, dacă sacrificările de bovine au atins 

din nou un nivel normal, sacrificările de porcine 

rămân cu 10% mai mici față de nivelul anterior 

crizei. În plus, situația actuală grea a bilanțului 

american pentru campania 2020/21 reduce 

tendința asecendentă. Operatorii așteaptă, acum, 

publicarea raportului USDA  în data de 30/06, în 

timp ce mulți analiști anunță suprafețe  semănate 

mai mici cu aproximativ 1 Mha  față de primele 

proiecții  USDA (38 Mha vs. 39 Mha). În America 

de Sud, 71% din recoltare este efectuată, 

comparativ cu 44% în medie în ultimii 5 ani. 6% 

din recolta braziliană de porumb safrinha 

(destinată exportului) este finalizată,   comparativ 

cu 4% în medie în ultimii 5 ani și 10% anul trecut 

la această dată.
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În așteptarea sosirii porumbului brazilian în 

porturi, originea argentiniană rămâne cea mai 

competitivă. 

 

EUROPA : Revizuirea ascendentă a 

randamentelor 

 

Raportul MARS din iunie al Comisiei Europene 
revuiește ascendent randamentele porumbului în 

Europa: +2,7% (ajungând la 7.4 tone/ha) 
comparativ cu campania precedentă în Ucraina și, 

respectiv, +260 kg/ha (ajungând la 8.2 t/ha) pentru 
Uniunea Europeană comparativ cu raportul din 

mai. De fapt, în ciuda condițiilor dificile de 
semănat la porumb (o vreme deosebit de uscată), 

condițiile din lunile mai și iunie au fost mai 

favorabile dezvoltării culturilor. În special, este 
cazul Europei Centrale și Orientale, și în Marea 

Neagră, unde căldura a fost acompaniată de ploi 
semnificative pentru a reduce complet sau parțial 

deficitul de apă. Aceste condiții ar trebui să fie 
reînnoite în această săptămâna pe jumătatea estică 

a UE și în Marea Neagră.  

 
Randamentul porumbului în Ucraina și UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Prețurile FOB internaționale pe 19/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prețurile porumbului de la Chicago 

 

De monitorizat 

-Raportul CIC 

-Exporturile din America de Sud 

-Importurile UE 
 

 
 Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Condițiile meteo au tendinte optimiste. 

Prognoză cu umiditate și căldură 

Cu o prognoză meteo optimistă, cererea destul de 

scăzută și stirile arată faptul că traderii nu sunt chiar 

atât de short poziționați precum se preconizează, 

cerințele agresive pe termen scurt fiind  neașteptate. 

Având în vedere faptul că prognozele pentru 

următoarele 2 săptămâni sunt optimiste, va fi destul 

de greu să găsim noi cumpărători pe piața în care 

cererea este aproape inexistentă.. Se pare că vor fi 

destule precipitații în zonele cheie de cultivare ale 

porumbului pentru următoarea săptămână iar 

prognoza pentru următoarele 6-10 zile, respecitv  8 

– 14 zile se arată călduroasă și cu umiditate. 

Traderii ne arată că a doua recoltă din Brazilia este 

finalizată în proporție de 8%. De asemenea, traderul 

brazilian Safras and Mercado plaseaza producția 

2019/2020 la 108,4 milioane tone în comparație cu 

cele 101,5 milioane de tone estimate anterior. 

La sfârșitul săptămânii trecute, piața a atins cea mai 

mare închidere a zilei din ultimile două săptămâni 

și cea de a doua mare închidere din 14 aprilie până 

în present. Aceasta este o acțiune  impresionantă, 

având în vedere prognozele meteo atât de optimiste. 

Știrea că China ar putea cumpăra 2 până la 3 

milioane de tone de porumb american și, de 

asemenea, etanol american ajută la susținerea 

acestei ipoteze.  

În România, contractele pentru noua recoltă au fost 

la foarte mare căutare în ultimile două săptămâni, 

datorită precipitațiilor care ( pe alocuri ) au ajutat la 

refacerea deficitului de apă din sol. 

 

Grâu 
 

      Lipsa unor probleme majore privind 

starea vremii; Recoltă mai mare in Rusia 

 

 

Cotația de grâu cu livrare septembrie, rămâne într-o 

tendință descendentă și inchide săptămâna pe minus 

pentru a 4 a zi de vineri consecutivă, astfel încât 

orice acțiune tehnică pe termen scurt pare slabă. 

Suplimentar, câteva rapoarte ( fără o certitudine 

100% ) anunță producții foarte bune pentru culturile 

de grâu de toamnă și se pare că urmează precipitații 

in zonele cu specific in cultivarea grâului. IKAR a 

mărit estimarea de producție pentru Rusia, la 79,5 

milioane de tone – de la 78 milioane estimate inițial 

și față de 74,5 milioane de anul trecut. Exportul de 

grâu din Rusia se preconizează să ajungă la 37 

milioane de tone, cu 2 milioane mai mult față de 

estimarea anterioară. 

Începerea recoltatului pentru grâul de toamnă 

continuă să pună presiune pe piață, și traderii speră 

că prețurile mai mici ar putea  atrage o cerere 

crescută. Lipsa unor îngrijorări in ceea ce privește o 

prognoză meteo aspră, împreună cu estimările 

referitoare la cel de al optulea an la rând în care 

China produce mai mult decât consumă, conferă o 

presiune suplimentară. 

Pe piața internă, mai putem vedea cereri firave de 

grâu recoltă 2019, majoritatea jucătorilor din 

procesare beneficiind de stocurile necesare pâna la 

următoarele achiziții din recolta nouă. 
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