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La nivel mondial : Noi tensiuni chino-

americane  

În perioada 17/07-24/07, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din 

septembrie au pierdut 2,7$/t ajungând la 128 

$/t.Acest declin este consecința noilor ploi de care 

ar trebui să beneficieze porumbul din estul 

Cordonului Porumbului unde culturile cunoșteau 

un început de stres hidric. La Est, lowa este 

afectată de acest lucru. Pe 19/07. 59% din 

porumbul american atinsese stadiul înfloririi la 

femelă și 69% din acesta era în condiții bune spre 

excelente, o cifră stabilă comparativ cu săptămâna 

trecută. Această săptămână se anunță secetoasă și 

caldă în tot Cordonul Porumbului. În plus, în 

această săptămână, producția de etanol a scăzut 

pentru prima dată în 3 luni. Cu  908 barili/zi, 

producția de etanol este în scădere cu 2,5% 

comparativ cu săptămâna precedentă. În schimb, 

cu 19,8 milioane de barili, stocurile sunt la cel mai 

scăzut nivel de la sfârșitul anului 2016. Exporturile 

săptămânale, cu 2,55 Mt, au prezentat un nivel bun 

dar acesta a fost atins datorită achizițiilor chineze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorii se tem că această dinamică recentă ar putea 

suferi din cauza tensiunilor chino-americane în timp ce 

închiderile reciproce ale consulatelor au avut loc 

săptămâna trecută.În raportul său din iulie, comparativ cu 

luna iunie și pentru campania 2021/21, IGC estimează 

producția mondială de porumb în scădere cu 8 Mt 

ajungând la 1164 Mt ( creștere de 4% comparativ cu 

campania precedentă), consumul mondial în creștere cu 2 

Mt ajungând la 1176 Mt ( o creștere de 3% comparativ cu 

campania 2019/20) iar stocurile mondiale în scădere cu 8 

Mt ajungând la 288 Mt, cel mai mic nivel al lor din ultimii 

7 ani. Cu 75 Mt, stocurile celor 4 exportatori principali vor 

fi în creștere cu 6% comparativ cu campania precedentă, 

o perspectivă negativă pentru prețuri. În Argentina, 

începutul campaniei de export marchează un record nou 

cu 16.7 Mt exportate din martie, această origine fiind 

deosebit de competitivă. Exporturile braziliene cunosc un 

început mult mai lent din cauza mobilizării logisticii 

pentru exportul unei recolte record de soia. Se 

preconizează că încărcăturile se vor accelera în 

săptămânile următoare. 
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EUROPA : Creșterea parității €/$ 

 

Datorită acordurilor încheiate cu privire la bugetul 
UE și, mai ales, cu privire la un plan de relansare 
în valoare de 750 de miliarde de euro, moneda euro 
marchează o creștere puternică față de dolar de la 
începutul săptămânii trecute.  La 1,16 $ per 1€ , 
paritatea €/$  revine la cel mai înalt nivel din 2018. 
Această mișcare ar trebui să fie în beneficiul 

importatorilor, intrucât aprecierea monedei euro 
face ca importurile în dolari să fie mai competitive. 
Pe 20/07, UE a importat 1,1 Mt de porumb 
comparativ cu 900 Kt în medie în ultimele 3 
campanii. În prezent, condițiile climatice au fost 
favorabile dezvoltării porumbului în Marea 
Neagră (România, Ucraina..). În această 
săptămână, este așteptată o vreme caldă și 

secetoasă în această zonă. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

  

De monitorizat 

-Condițiile meteorologice din SUA 

-Bilanțul UE 
-Importurile UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Porumb 

Porumbul american, la cel mai bun raport 

de calitate din ultimii 10 ani 

 

Cu un salt impresionant în situația culturilor din 

SUA, în special pentru această perioadă a anului, 

vânzătorii ar putea deveni foarte activi. 

Prognoza meteo dificilă s-a ciocnit de o foarte 

mare cerere din parte Chinei și acțiuni optimiste 

din partea factorilor din afara pieței.  Dolarul își 

continuă panta descendentă pentru a 7 a zi la rând, 

și împreună cu piața de acțiuni și cea a aurului 

crează suport pentru eventualele achiziții. Totuși, 

dacă vremea rămâne în continuare bună, traderii 

vor începe să prezică stocuri de final destul de 

apăsătoare, pentru sezonul următor. 

In România, cultura de porumb este în continuare 

foarte afectată în partea de sud a țării. Pentru 

moment, acest aspect nu influențează prețurile 

ofertate in piață. 

 

Grâu 

Rusia anunță recoltă mai mare decât cea 

prevăzută inițial 

 

Fără “ajutor” din partea unor probleme 

meteorologice pentru unul sau mai mulți dintre 

exportatorii cheie de grâu, piața se pare că este in 

poziția în care ar trebuie să dea înapoi cel puțin o 

parte din creșterile recente de preț. Egiptul 

organizează o nouă licitație iar traderii monitorizează 

foarte atent rezultatele, fiind de așteptat ca Rusia să 

vină cu cea mai joasă oferta de preț. 

Zvonurile referitoare la producția Rusiei, care se pare 

că nu este atât de afectată pe cât se preconiza, 

împreună cu exporturile constante din regiunea Mării 

Negre au ajutat la presiunea exercitată asupra pieței. 

Guvernul rus a raportat o suprafață însămânțată și 

gata de recoltat însumând 29,4 milioane de hectare, 

cea mai mare suprafață din 1990 până acum, și cu 5% 

mai mare decât anul trecut. Aceste cifre ale 

guvernului rus sunt îngrijorătoare pentru piață având 

în vedere faptul că în următoarele zile multe 

preveziuni vor fi modificate pe plus, de către traderi. 

Piața din România rămâne în continuare în așteptare, 

fermierii așteptând o creștere a prețurilor în perioada 

următoare, în schimb o parte din traderi sunt de 

părere că interesul de export va scădea atâta timp cât 

există origini mai ieftine decât cea românească. Un 

astfel de rezultat, ar duce mai mult ca sigur si la 

scăderea de preț pentru piața internă, piață care 

pastrează la un nivel ridicat dorința de a cumpăra și 

oferta prețuri mai competitive decât destinația port 

Constanța. 
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