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La nivel mondial : Ploi în Cordonul 

Porumbului 

În perioada 03/07-15/07, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din 

septembrie au pierdut 7$/t. De fapt, condițiile 

meteo au fost determinante în evoluția pieței, în 

ciuda altor factori ar fi putut duce la redresarea 

pieței americane. În raportul său din iulie, USDA 

a revizuit producția americană comparativ cu luna 

iunie printr-o scădere netă pentru campania 

2020/21.  Producția a pierdut 25 Mt, ajungând la 

381 Mt. Acest fapt se explică prin luarea în 

considerare a scăderii suprafețelor de porumb 

înregistrate la sfârșitul lunii iunie. Randamentele 

rămân neschimbate și, eventual, vor fi modificate 

în raportul din august prin intermediul sondajelor 

care vor fi realizate săptămânile viitoare. În ceea 

ce privește utilizările, acestea rămân neschimbate, 

cu o scădere de 5 Mt pentru furajarea 

animalelor.Ținând cont de stocurile inițiale, 

stocurile campaniei 2020/2021 vor scădea cu 17 

Mt (ajungând la 67 Mt), o cifră puțin mai mică 

decât se așteptau operatorii, dar care rămâne destul 

de importantă.  

 

 

 

 

 

  

 

 

În plus, în ultimele zece zile, USDA a anunțat vânzări 

semnificative de porumb în China. 765 Kt pentru 

campania 2019/20 și aproape 2,5 Mt în total pentru 

campania 2020/21. Cu toate acestea, criticile și 

sancțiunile luate de D.Trump din cauza situației din 

Hong Kong ar putea compromite această dinamică. În 

ciuda acestui sprijin, prețul porumbului de la Chicago 

a scăzut. De fapt, evoluțiile pieței au fost dominate de 

întoarcerea ploilor în Cordonul Porumbului atunci 

când previziunile anunțau vreme caldă și secetoasă în 

stadiul de înflorire, perioadă critică pentru producție. 

În ciuda unei diminuări cu 4 procente a suprafetei în 

condiții ” bune spre excelente” în două săptămâni, 

întoarcerea ploilor a fost considerată încurajatoare. 

Comparativ cu raportul din luna precedentă și cu 

campania 2019/20, USDA a revizuit exporturile 

Argentinei cu 2 Mt mai mult (ajungând la 37 Mt) și 

exporturile braziliene cu 1 Mt mai puțin (ajungând la 

34 Mt). 
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EUROPA : Spre închiderea taxelor vamale? 

 

În ultimele zece zile, prețurile pentru scadența din 
august la Euronext au crescut puternic câștigând 
13 €/t ajungând la 181€/t. Elementele legate de 
ameliorarea condițiilor meteo din Cordonul 
Porumbului nu au fost încă incluse. Creșterea 
prețurilor americane, în comparație cu vârful 
crizei, precum și creșterea costurilor relative din 

Golf și costurile de navlu, ar trebui să conducă la 
scăderea taxelor vamale pe termen scurt. Acestea 
au fost declanșate la sfârșitul lunii aprilie și 
reprezintă diferența dintre un prag bazat pe prețul 
de intervenție comunitar (157 €/t) și un preț 
reprezentativ aferent importului din Rotterdam 
bazat pe cele trei elemente precedente (prețurile de 
la Chicago, prețul relativ și de navlu). Această 

perspectivă, inclusiv competitivitatea puternică a 
porumbului de origine sud-americană, a condus la 
importuri dinamice în acest început de campanie, 
cu  482 Kt importate de UE  în prima jumătăte de 
lună din iulie.  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

De monitorizat 

-Raportul Strategie Grains 

-Condițiile meteorologice din SUA 

-Condițiile meteo din UE și Marea Neagră 
 

 
Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 

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

