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La nivel mondial:Revizuirea stocurilor 

americane 

În perioada 25/09-02/10, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din 

decembrie au câștigat 6 $/t ajungând la 149 $/t. 

Această creștere se explică prin apariția raportului 

trimestrial USDA cu privire la stocuri. De fapt, 

acesta a redus drastic stocurile americane de 

porumb. Pe 01/09, stocurile  sunt estimate la 51 Mt 

cu 11% mai puțin decât cifra preconizată de 

operatori. De aceea, bilanțul USDA din octombrie, 

care va apărea la sfârșitul săptămâniii, ar trebui să 

fie revizuit iar stocurile americane s-ar putea 

reduce și trece sub 60 Mt comparativ cu 64 Mt în 

raportul din septembrie.De altfel, se preconizează o 

revizuire descendentă a producției din SUA din 

cauza înghețurilor care au afectat porumbul din 

Dakota de Nord și o revizuire în jos a suprafețelor 

recoltate în Iowa în urma furtunii de la începutul 

lunii august. În acest context, fondurile 

necomerciale au cea mai mare poziție netă de 

cumpărare în această perioadă din 2015. Cifrele 

săptămânale ale cererii sunt mixte. În ciuda 

absenței Chinei pe piețele internaționale din 

această săptămână (celebrarea sărbătorii naționale), 

vânzările nete la export, cu 2 Mt, se situează  

 

 

 

 

 

 

dincolo de așteptările operatorilor, în principal pe piețele 

tradiționale pentru Statele-Unite (Mexic și Japonia). În 

schimb, industria de etanol rămâne descurajatoare din 

cauza epidemiei de coronavirus: producția scade 

săptămâna aceasta cu 3% comparativ cu săptămâna 

precedentă, cu 881 mii barili/zi. Săptămâna se anunță 

uscată în Cordonul Porumbului ceea ce ar trebui să 

favorizeze progresul recoltei. În Argentina, 15% din 

semănat a fost realizat contra 21% la această dată în 

medie în ultimile 5 campanii. Zona de producție suferă 

de secetă, nicio ploaie nu este așteptată săptămâna 

aceasta, iar condițiile de cultură a porumbului se 

degradează. 43% din cultura de porumb este în condiții 

bun spre excelente la 1 octombrie, o scădere cu 5 

procente față de săptămâna precedentă. În Brazilia, 

câteva ploi sunt așteptate în centru-vestul țării, ceea ce ar 

putea accelera semănatul soiei care precede porumbul 

safrinha. Pe 02/10, doar 2% din soia fusese semănat 

contra 10% la această dată în ultimile 5 campanii. Cea 

mai mare parte a semănatului are loc în octombrie. În 

schimb, semănatul porumbului safra (în vârf de sezon), 

din Statele mai sudice și mai puțin ploioase, este înaintea 

mediei de cinci ani.  
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EUROPA : Creșterea importurilor 

 

Pe 02/10, 18% din recolta ucrainiană fusese 
realizată. Primele rezultate sunt sub medie, ceea 
ce ar trebui să confirme o recoltă între 33 și 35 
Mt. Operatorii așteaptă o revizuire în acest sens în 
raportul USDA din octombrie. În plus, seceta 
afectează zona Mării Negre și în special 
jumătatea de est a Ucrainei. Scăderea suprafețelor 

culturilor de toamnă ar conduce la o reportare a 
culturilor de primăvară în special floarea soarelui 
și porumb. În bilanțul său din septembrie, 
comparativ cu luna august, Comisia Europeană 
revizuiește în sus previziunile de import (19 Mt, 
+400Kt).  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

        De monitorizat:  

       -Raportul USDA 

     - Situația meteo din America de Sud. 

    -Industria de etanol 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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