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La nivel mondial : Suprafețe mai puțin 

semnificative în SUA  

În urma apariției raportului USDA de săptămâna 

trecută privind suprafețele principalelor culturi, 

prețurile americane au reacționat puternic. În 

perioada 26/06-03/07, prețurile pentru contractele 

cu termenul limită din iulie au câștigat 10$/t,  

ajungând la 137 $/t. De fapt, acest raport i-a 

surprins pe analiști și operatori prin reducerea 

suprafețelor de porumb boabe pentru campania 

2020/21 cu 2,3 Mha în SUA, față de o  scădere 

preconizată de aproximativ 1 Mha, ajungându-se 

la un total de 34 Mha. Această revizuire în jos a 

suprafețelor a condus la o creștere puternică a 

prețurilor de la Chicago, în special datorită 

activității fondurilor necomerciale, care și-au 

redus poziția netă de vânzare, neobișnuit de 

semnificativă pentru această parte din campanie, 

pentru 2020/21, de aproape 100 mii de contracte 

săptămâna trecută. În plus, prognozele meteo 

pentru luna iulie întrețin, în mod egal, această 

tendință de creștere. De fapt, vremea în Cordonul 

Porumbului este prevăzută caldă și secetoasă (în 

centrul zonei) în iulie, când porumbul va intra în 

stadiul de înflorire, ceea ce ar putea duce la 

scăderea randamentelor. 

 

 

 

 

 

  

Cu toate acestea, există mulți factori care influențează 

prețurile porumbului. Suprafețele, deși revizuite în 

jos într-o manieră semnificativă, sunt cu 1,3 Mha mai 

extinse decât acelea din campania precedentă. 

Preocupările privind cererea, în special pentru 

producția de furaje și de etanol nu sunt ridicate din 

cauza amploarei epidemiei în SUA. În plus, stocurile 

pentru campania 2020/21 ar trebui să rămână mari. 

Ținând cont de creșterea stocurilor inițiale și de o 

posibilă reducere a cererii, acestea ar putea să se 

situeze în jur de 70 Mt comparativ cu cele 83 Mt 

actuale. Operatorii vor fi atenți la raportul USDA 

privind cererea și oferta, care va fi publicat vineri, 10 

iulie. Va fi primul raport care va sintetiza proiecțiile 

pentru campanie, cu noua cifră a suprafețelor. În 

America de Sud, recoltatul continuă. În Brazilia, 15% 

din porumbul safrihna era recoltat pe 01/07, 

comparativ cu 13% la această dată, în medie, în 

ultimele cinci campanii. Porumbul de origine 

braziliană și argentiniană rămâne cel mai competitiv 

în viitorul apropiat, în special pentru piețele asiatice. 
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EUROPA : UE rămâne primul importator 

mondial de porumb 

 

În timp ce campania 2019/20 s-a încheiat la 1 iulie, 
UE ar trebui să rămână, pentru a treia campanie 
consecutivă, primul importator mondial de 
porumb. De fapt, importurile vor depăși 19,5 Mt. 
Această cifră este mai mică decât cea de 24,1 Mt 
din campania 2018/19, dar aceasta mai ales din 

cauza unui disponibil mai mare de cereale păioase. 
Ucraina rămâne prima sursă de aporvizionare (o 
treime din importuri) a UE, urmată de Brazilia (un 
sfert din volum). Din cauza unor prognoze mai 
bune pentru producția europeană (creșterea 
suprafețelor și randamente bune), importurile din 
campania 2020/21 sunt estimate, la această dată, la 
16,6 Mt de către Comisia Europeană. Deși sunt 

așteptate ploi semnificative în Europa Centrală în 
această săptămână,  vremea caldă și secetoasă ar 
trebui să se instaleze în Ucraina și Rusia, în iulie; 
o perioadă semnificativă pentru dezvoltarea 
producției. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

De monitorizat 

-Raportul USDA 

-Condițiile meteorologice din SUA 
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