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La nivel mondial : Ploaia reduce prețurile 

de la Chicago 

În perioada 19/06-26/06, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din iulie au 

pierdut 6$/t,  ajungând la 125 $/t. Astfel, prețurile 

își redobândesc nivelul de la începutul lunii mai, 

aproape de cele mai joase niveluri atinse în timpul 

crizei provocate de coronavirus. Această scădere a 

prețurilor, în contextul unui bilanț deosebit de greu 

pentru 2020/21, este determinată de ameliorarea 

condițiilor de cultură (72% din cultura de porumb 

fiind în condiții “bune spre excelente”, cu 1 

procent mai mult decât săptămâna trecută) și, de 

asemenea, de întoarcerea ploilor semnificative și 

extinse în Cordonul Porumbului, într-o perioadă în 

care estul și nord-estul acestei zone începeau să 

sufere de stres hidric. Această săptămână se anunță 

mai secetoasă și caldă. Cifrele săptămânale ale 

cererii nu au reușit să inverseze tendința. Vânzările 

săptămânale la export s-au situat la 1,3 Mt, dintre 

care 66 Kt pentru China, în timp ce, comparativ cu 

săptămâna trecută, producția de etanol s-a mărit cu 

6% ( ajungând la Kbarili/zi) iar stocurile s-au 

diminuat cu 1,5% (ajungând la 21 milioane de 

barili). Totuși, operatorii se îngrijorează  încă de 

impactul relansării epidemiei asupra cererii din 

Statele Unite. Săptămâna aceasta vor fi atenți la   

apariția raportului USDA privind suprafețele. 

 

 

 

  

 

Se preconizează o ajustare descedentă  la profitul 

culturii de soia, în timp ce  majoritatea analiștilor 

estimează că suprafețele semănate     sunt mai mici de 

1 milion de hectare, mai puțin decât proiecția inițială a 

raportului USDA (39 de milioane de hectare 

semănate). 

În raportul său din iunie, comparativ cu cel din luna 

precedentă, CIC  a revizuit în sus cu 3 milioane tone 

producția mondială pentru campania 2020/21, 

ajungând 1172 milioane tone, iar consumul mondial în 

scădere cu 3 milioane tone, ajungând la 1141 milioane 

tone, ca urmare a unei ajustări a cererii industriale. Se 

estimează că stocurile mondiale sunt în creștere cu 8 

Mt, ajungând la 296 Mt,  cel mai scăzut nivel din cele 

6 campanii, dar cu stocurile principalilor exportatori 

într-o creștere semnificativă datorată bilanțului 

american.  Această perspectivă afectează prețurile. În 

Argentina, recoltatul este finalizat în proporție de 78%, 

comparativ cu 49 % la această dată, in medie, în 

ultimile 5 campanii. În Brazilia,  15% din porumbul 

safrinha  este recoltat, iar randamentele bune din Mato 

Grosso ar putea să compenseze pierderile  de recoltă 

din sudul țării. USDA  estimează  că exporturile acestor 

două țări pentru campania curentă sunt de  70 milioane 

tone.

http://www.apprs.ro/
http://www.apprs.ro/
mailto:office@apprs.ro
http://www.facebook.com/12585136fnsn%3Dmo


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PORUMB DIN ROMÂNIA 

Str. Gării, nr.2, Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomița, Telefon:0723.265.469/0723.265.470 

www.apprs.ro 

email:office@apprs.ro 

facebook: https://www.facebook.com/12585136fnsn=mo 

 

 

 

 
 

 

EUROPA : Scăderea taxelor vamale 

 

Datorită creșterii prețurilor americane din ultimele 
săptămâni, dar și scumpirii costurilor relative și de 
navlu, elemente care servesc drept preț de import 
reprezentativ pentru stabilirea taxelor vamale 
europene, taxele de import au scăzut de la 10,3 
euro/tonă, la 4,7 euro/t. De fapt, acestea sunt 
calculate ca raport între diferența dintre prețul 

reprezentativ la export și un prag de 157 euro/tonă. 
Aceste taxe sunt modificate numai atunci când 
diferența atinge 5 euro/t în comparație cu taxele 
precedente fixate. Astfel, dacă scăderea recentă a 
prețurilor americane se menține în săptămânile 
următoare, taxele ar putea crește din nou.  În 
bilanțul său din iunie pentru campania 2020/21, 
comparativ cu cel din luna mai, Comisia 

Europeană a revizuit în sus producția UE de la 500 
Kt la 71,9 Mt. Consumul FOB este revizuit în sus 
cu 400 Kt, prin urmare, stocurile cresc și ele cu 100 
Kt, ajungând la 25,9 Mt. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

De monitorizat 

-Suprafețele SUA 

-Condițiile meteorologice din UE și Marea Neagră 
-Importurile UE 

 

 
 Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Reducerea suprafețelor semănate 

diminuează stocurile 

 

 

După alte prognoze meteo optimiste pentru 

săptămâna aceasta, situația extinsă a condițiilor 

meteo arată temperature peste media normală și 

precipitații scăzute în zone în care s-a semănat 

porumb. Cotația de porumb pentru decembrie este 

în scădere pentru a cincea zi la rând, fiind 

influențată de prognozele meteo optimiste și piața 

externă destul de negativă care a condus la creșterea 

vânzărilor. 

Previziunile meteo pe o perioadă mai lungă, ce 

includ zile cu temperature ridicate, ar trebui să ofere 

un suport temporar prețului. De asemenea, o 

prognoză cu vreme uscată și calduroasă este 

necesară până la mijlocul lunii iulie pentru a putea 

vedea o creștere de preț mai însemnată. 

În România, se observă din ce în ce mai multe temeri 

privind starea culturilor (în special în zona 

Bărăganului) mulți dintre fermieri sesizând o ușoară 

uscare a plantelor. Prețurile traderilor în portul 

Constanța, sunt într-o oarecare scădere, fapt datorat  

unui val de vânzări cauzat de condițiile meteo 

favorabile din ultimile 2 săptămâni 

Grâu 

În căutarea suportului de preț 

 

 

 

Apariția raportului USDA și scăderea vânzărilor din 

timpul recoltatului, ar putea ajuta piața să se 

stabilizeze săptămâna aceasta. Totuși, cotația pe 

septembrie rămâne în scădere și se apropie de 

valoarea ce mai scăzută pe o perioada scurtă. Cu 

toate că este supra-vândut, indicatorii tehnici nu se 

situează neaparat la un nivel minim. 

Piața românească, pare că ar fi intrat într-un 

oarecare blocaj, fermierii ce au minime capacități de 

depozitare nefiind interesați neapărat să vândă; sau 

ar vinde dar la un nivel mult peste ceea ce poate 

oferi piața în acest moment. 
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