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La nivel mondial : Reviziure în scădere a 

randamentelor americane 

De pe 4 până pe 11 septembrie, prețurile de la 

Chicago pentru contractele cu termenul limită din 

decembrie au câștigat 4 $/t. De fapt, USDA a 

revizuit randamentul în scădere cu 2 q/ha, în 

raportul său din septembrie, comparativ cu luna 

precedentă. Această proiecție este acum de 11 q/ha. 

Acest lucru se explică prin luarea în considerare a 

secetei care a atins Cordonul Porumbului în august 

precum și a daunelor produse de furtuna Derecho 

din Iowa (primul stat producător). Ca urmare, 

producția americană a fost revizuită în scădere cu 10 

Mt și este preconizată acum la 378 Mt. În schimb, 

gerul care a atins Dakota de Nord și a deteriorat 

culturile nu a fost încă luat în considerare.Utilizările 

interne sunt revizuite în jos, în special din cauza 

dificultăților de etanol (130 Mt-3 Mt). Brazilia a 

revenit temporar la scutirea cotei taxelor vamale de 

750 milioane de litri de care beneficiau până acum 

Statele Unite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această cotă ar trebui să fie menținută până la alegerile 

prezidențiale americane din noiembrie, liderii brazilieni 

propun pentru durabilitatea sa, modalități de export pentru 

zahărul brazilian. În schimb, exporturile au fost revizuite 

într-o ușoară creștere (3 Mt) datorită cererii chineze.  Spre 

surprinderea operatorilor, USDA nu a revizuit cifra 

importurilor chineze.  Aceasta s-ar putea menține în timp, 

deoarece taifunii au deteriorat o parte din recolta din 

nordul țării în aceste ultime zile. Stocurile americane au 

fost revizuite în jos cu 6,5 Mt(64 Mt) dar rămân cele mai 

ridicate din anul de comercializare 1987/88. La nivel 

mondial, comparativ cu august, USDA a revizuit în jos 

producția cu 9 Mt( 1162 Mt) iar stocurile mondiale cu 10,5 

Mt (307Mt). În America de Sud, în ciuda a câtorva ploi 

din Argentina, condițiile secetoase rămân prezente în timp 

ce primele însămânțări începeau.  
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EUROPA : Scăderea producției ucrainiene 

 

În raportul său din septembrie, comparativ cu luna 
precedentă, USDA a revizuit în jos producția 
europeană de porumb cu 1,5 Mt și o estimează la 
66,3 Mt. Proiecția importurilor rămâne 
neschimbată. În același raport, USDA revizuiește  
producția ucrainiană(-1Mt la 38,5 Mt) și rusă (-300 
Kt la 15 Mt). Aceste scăderi par încă prea limitate 

în ceea ce privește previziunile numeroșilor 
analiști și estimările oficiale locale. Astfel, 
guvernul ucrainian prevede o recoltă de 33 Mt și 
Agritel de 33,5 Mt din cauza secetei care a afectat 
țara. Începutul recoltei confirmă randamente cu o 
scădere netă față de campania precedentă.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        De monitorizat:  

       -Raportul Strategie Grains 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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Porumb 
Nici urmă de preț maxim, în vreme ce 

China cotează la prețuri record pentru 

ultimii 5 ani 

 

Piața este într-o situație de achiziții peste nivelul 

vânzărilor, pe următoarea perioadă, însă trendul 

rămâne în creștere. Acest aspect ar putea sugera 

faptul că traderii își consolidează poziții “long” ( 

cumpără marfă fără a acoperi respectiva achiziție 

cu o vânzare ). Raportul USDA ne prezintă de 

asemenea un deficit de producție de 17 milioane 

de tone în China pentru sezonul curent, iar traderii 

corelează o producție scăzuta pentru China cu un 

interes mai mare pentru următoarele rapoarte 

USDA. Luând în considerare condițiile 

climaterice ale lunii august, traderii suspectează 

că producția de porumb nu va fi la un record 

istoric. 

În piața din România, continuă asiduu închiderea 

de contracte cu penalizări din ce în ce mai mari 

pentru cantitățile neexecutate. 

Va exista oare același rezultat întâlnit la grâu? 

Cumpăr porumb, Giurgiu 

Cumpăr porumb, Slobozia  

 

Grâu 
Raportul USDA reamintește traderilor de 

stocurile record 

 

 

 

Raportul USDA pentru luna septembrie a 

prezentat informații neutre, cu stocuri rămase 

neschimbate la aproximativ 925 milioane 

busheli, aspect care s-a situat în marginea 

prognozată. Totuși, li s-a reamintit traderilor că 

exista la nivel mondial foarte multe oferte de 

vânzare, ceea ce va duce la o corecție a 

prețurilor. 

Cumpăr grâu, Tulcea 
Cumpâr grâu,Tulcea 
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