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La nivel mondial : Seceta în America de 

Sud 

În perioada 28/08-04/09, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din decembrie 

au rămas relativ stabile (141$/t). Prețurile americane 

nu ar trebui să varieze prea mult în această 

săptămână datorită închiderii piețelor și în 

așteptarea raportului lunar USDA de vineri. Se 

preconizează că acest raport va revizui 

randamentele din SUA în urma unui august delicat 

pentru culturi (lipsa ploii, furtuna). De fapt, 

operatorii se așteaptă în mod egal la o revizuire a 

cifrei de import a Chinei (7 Mt) datorită achizițiilor 

semnificative din această vară. Săptămâna trecută, 

62% din porumbul american era în condiții bune 

spre excelente,  cu două procente mai scăzut decât 

săptămâna precedentă. Pentru prima dată de mai 

mult de un an, fondurile non-comerciale adoptă o 

poziție netă. Ca urmare a  unui context de piață 

considerat mai favorabil, acestea au procedat la 

răscumpărarea de poziții scurte de acoperire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timp ce  exportul de porumb din SUA susține prețurile 

din ultimele săptămâni, cererea industriei de etanol nu a 

atins încă nivelului său obișnuit (se înregistrează un minus 

100 mii barili/zi). În plus, Brazilia, principalul punct de 

desfacere de etanol din SUA a decis să elimine o cotă de 

import scutită de taxe vamale de 750 milioane de litri, ceea 

ce ar trebui să accentueze dificultățile sectorului.În 

America de Sud, începutul campaniei de export este peste 

medie (mai mult de 4 Mt exportate de Brazilia în iulie). Pe 

măsură ce vor începe primele însămânțări, operatorii se 

tem de secetă (fenomenul cilmatic El Niño). În Argentina, 

suprafețele prevazute sunt în scădere (6,2 Mha,- 100 Kha 

comparativ cu campania precedentă). În Brazilia, 

suprafețele proiectate sunt în creștere (19,8 Mha, + 1,3 

Mha) din cauza unei scăderi a suprafețelor de bumbac și a 

prețurilor foarte atractive (cerere puternică internă). Cu 

toate acestea, semănatul porumbului safrinha (cea de-a 

doua recoltă) va depinde de însămânțările de soia 

amenințate, la ora actuală, de vreme secetoasă  
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EUROPA : Încertiduni privind producția 

ucrainiană 

 

În Ucraina și în sudul Rusiei, lipsa precipitațiilor 
din luna august a penalizat umplerea boabelor, 

ceea ce ar trebui să diminueze potențialul de 

producție. Totuși, amploarea producției, și implicit 

a exporturilor rămân în dezbatere. Guvernul 
ucrainan anunță o producție între 35 și 37 Mt 

pentru raportul USDA (revizuire descendentă 

preconizată pentru vineri). Analiștii sunt de acord 

cu o producție între 35 și 37 Mt. Pentru această 

țară, încă mai poate fi obținută o producție record. 
În bilanțul său din august, Comisia Europeană, a 

revizuit producție în scădere la 2,3 Mt comparativ 

cu luna iulie (70,2 Mt) din cauza secetei. În 

consecință, totalul importurilor din campania 
2020/21 a fost revizuit ascendent cu 1,9 Mt 

comparativ cu luna trecută (18,4 Mt).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

        De monitorizat:  

       -Condițiile meteo din America de Sud 

       -Raportul USDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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