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La nivel mondial : Prețurile de la Chicago 

peste 4$/bu 

 

În perioada 9-16 octombrie, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită din decembrie 

au câștigat 3$/t ajungând la 158 $/t. În contextul 

unui bilanț american simplificat și a unei cereri 

chineze care continuă, prețurile americane 

depășește pragul simbolic de 4$ pe  bușel 

(aproximativ 159 $/t) pentru prima dată în vara 

anului 2019.De fapt, USDA anunța săptămâna 

trecută, 420 Kt de vânzări către China, aducând 

totalul angajamentelor chineze la mai mult de 10 Mt 

de porumb american. Conform USDA, China ar 

putea să-și revizuie cota de importuri la taxe 

reduse(în prezent 7,2 Mt) pentru anul 2021. 

Analiștii încă dezbat amploarea cererii chineze 

despre care unii spun că ar putea ajunge până la 20 

Mt pentru campania 2020/21. În acest context, 

fondurile își consolidează în mod clar poziția de 

cumpărare netă care ar putea conduce în timp la o 

volatilitate ridicată a prețurilor la cel mai mic semn 

de inversare a tendinței.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest sens, situația climatică din America de Sud este 

monitorizată. Centrul și sudul zonei de producție 

argentiniană au primit ploi în această săptămână la fel și 

centru-vestul Braziliei ceea ce ar permite ameliorarea 

stării culturilor și continuarea semănatului, deși săptămâna 

aceasta se anunță uscată. În Brazilia, semănatul culturii de 

soia este întotdeauna în întârziere ceea ce ar putea avea un  

impact pe termen lung asupra creșterii preconizate a 

însămânțării de porumb safrihna.  În Argentina, pe 15/10, 

23% din cultura de porumb fusese semănată, contra 31% 

la această dată în medie, iar 31%  din cultura de porumb 

era semănată în condiții bune spre excelente, o scădere cu 

1 procent comparativ cu săptămâna precedentă. În Statele-

Unite, recolta continuă rapid din cauza vremii relativ 

uscate. Pe 11/10, 41% din cultura de porumb fusese 

recoltată comparativ cu 32% în medie la această dată. 

Această săptămână ar trebui să fie mai ploioasă în estul 

Cordonului Porumbului.  
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EUROPA : Risc privind livrările în Marea 

Neagră 

 

În perioada 9-16 octombrie, prețurile pentru 

contractele cu termenul limită din noiembrie la 
Euronext au câștigat 9,25 €/t ajungând la 186,25 

€/t. Această creștere se datorează reducerii 
stocurilor la nivel mondial, cererii mondială foarte 

dinamică și a problemelor de producției din 
Europa. Astfel, după Strategie Grains, producția 

pe piața românească ar putea să se stabilească sub 

10 Mt până la 9,7 Mt (comparativ cu 13,4 Mt în 
2019/20). De asemenea, în Ucraina, recolta ar 

trebui să se stabilească între 32 și 33 Mt 
comparativ cu 35,8 Mt în 2019/20. În acest 

context, este posibil ca unii producătorii să nu fie 
în măsură să livreze agențiilor de depozitare sau să 

nu se afle în imposibilitatea de a rambursa 
creditele din cauza nivelurilor de preț care sunt 

acum mai atractive. Disponibilitatea redusă a 

porumbului și nivelurile de preț în creștere în 
bazinul Mării Negre reduce presiunea asupra 

prețurilor de porumb europene, franceze în special,  
prin importuri mai puțin atractive. 

În raportul său din octombrie, în comparație cu cel 
din septembrie, Strategie Grain revizuie în scădere 

producție europeană cu 2,2 Mt (62,7Mt), in 
principal din cauza reevaluării în scădere a 

producției românești 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

          De monitorizat:  

       - Expoturile din America de Sud 

      - Condițiile meteo din America de Sud 

      - Condițiile meteo din Marea Neagră 
        

 

 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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