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La nivel mondial : Volatilitate crescută 

În perioada 21 – 28 mai, prețurile de la Chicago 

pentru contractele cu termenul limită în iulie au 

scăzut cu 1 $/t , ajungând la 259 $/t. Pentru noua 

recoltă, prețurile pentru contractele cu termenul 

limită în decembrie au scăzut și ele, de asemenea, 

situându-se la 215 $/t. Cu toate acestea, această 

aparentă stabilitate din această săptămână 

mascheaza o volatilitate foarte mare a prețurilor.. 

Zvonurile despre anularea achizițiilor din China, 

care nu au fost încă verficate, au agitat piața. În 

ziua de luni a acestei săptămâni, piața de la 

Chicago este închisă din cauza sărbătorii denumită 

Ziua Memorială. În Statele Unite, săptămâna a fost 

marcată de un îngheț în nord-vestul Cordonului 

Porumbului. Pe măsură ce porumb răsare, pagubele 

ar trebui să fie minime. Săptămâna ar trebui să fie 

marcată de temperaturi mai calde și fără 

precipitații, exceptând estul Cordonului 

Porumbului. În Brazilia, săptămâna trecută a fost 

marcată de ploi locale în partea de centru și sudul 

țării, dar  seceta persistă. În această săptămâna, nu 

sunt așteptate ploi. În raportul din mai, comparativ 

cu cel din aprilie, pentru campania actuală, 

Consiliul Internațional de Cereale a revizuit în jos 

prognoza producțiilor braziliene cu 6,3 Mt. Acum, 

prognoza producțiilor este de 98,5 Mt.  

 

 

 

 

 

 

Numeroși analiști estimează, la această dată, că 

producția braziliană de porumb ar putea fi între 90-

95 Mt, comparativ cu 102 Mt în anul agricol 

2019/2020.În același raport, Consiliul Internațional 

de Cereale a revizuit într-o ușoară creștere producția 

argentiniană de porumb pentru acest an agricol 

datorită randamentelor mai bune sesizate la 

porumbul tardiv care a beneficiat de ploi în primul 

trimestru al anului 2021. Pe 27 mai, 31% din cultura 

de porumb fusese recoltată comparativ cu 38% în 

medie la acea dată (2015-2020).Situația se 

îmbunătățește pentru exportatorii argentinieni odată 

cu sfârșitul grevei portuare din Parana și cu un acord 

stabilit între Paraguay și Brazulia pentru a 

supraveghea periodic nivelul râului prin barajul 

Itaipu. Conform raportului din mai, realizat de 

Consiliul Internațional de Cereale, producția 

mondială de porumb  ar trebui să atingă un record 

nou ajungând la 1194 Mt ( cu 2 Mt mai mult față de 

rezultatul raportului din aprilie) iar consumul ar 

trebui să se situeze la un nivel în creștere cu 1200 Mt. 

Dacă se așteaptă ca stocurile celor 4 exportatori de 

porumb să crească față de campania actuală, 

stocurile mondiale ar atinge cele mai scăzute niveluri 

din ultimii 9 ani, ajungând la 261 mt. China importă 

18,5 mt de porumb în anul agricol 2021/22 față de 27 

Mt pentru anul agricol actual. 
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EUROPA : Scăderea importurilor 

 

În raportul din luna mai, comparativ cu cel din luna 

aprilie, Comisia Europeană a redus din nou 

prognoza de importuri pentre campania actuală 
ajungând la 15 Mt (cu 1 Mt mai puțin). Pe 28/05, 

în Ucraina, culturile de porumb au fost înființate în 
proporție de 96%. Conform previziunilor 

autorităților ucrainiene, mai rămân mai mult de 
200 Kha de însămânțat. După semănatul tardiv al 

culturilor din cauza vremii reci care a persistat, 
această etapă ar trebui să se finalizeze conform 

calendarului stabilit  

 
Va fi interesant să urmărim în continuare : 

- Starea culturilor din SUA 

- Importurile UE 

- Taxa exporturilor din Rusia. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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