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La nivel Mondial : Revin ploile în America de 

Sud 

 

Între 07/01 și 14/01, prețurile pentru scadența 

martie de la Chicago au pierdut 1 $/t, ajungând la 

235 $/t. Cu toate acestea, această stabilitate 

relativă ascunde o volatilitate ridicată. Piața 

americană este închisă luni, 17/01, americanii 

sărbătorind Ziua Martin Luther King. 

Săptămâna trecută a fost marcată de publicarea 

raportului lunar al USDA. Pentru Statele Unite, 

comparativ cu luna decembrie și pentru anul 

agricol 2021/22 , raportul revizuiește în creștere 

producția de porumb a SUA cu 1 Mt (384 Mt) în 

urma unei reevaluări a suprafețelor. Exporturile 

americane, aflate la limita inferioară a estimărilor 

în ultimele săptămâni, sunt revizuite în scădere cu 

1,9 Mt (62 Mt), în timp ce consumul de porumb 

pentru etanol, datorită dinamicii producției, este 

revizuit în creștere cu 1,9 Mt (135 Mt). Stocurile 

de reportat pentru anul în curs sunt revizuite în 

creștere cu 1,2 Mt, la 39,1 Mt, peste așteptările 

operatorilor. 

În plus, piața americană a fost, de asemenea, 

afectată de un zvon conform căruia Joe Biden a 

propus reducerea mandatului de încorporare a 

etanolului pentru 2022, când se preconizează că 

acesta va reveni la nivelul normal după două 

reduceri retroactive pentru 2020 și 2021. 

La nivel mondial, pentru anul agricol în curs, din 

cauza revizuirii bilanțului brazilian, USDA a 

revizuit în scădere stocurile de report cu 2,5 Mt 

(303 Mt) față de decembrie, sub estimările 

operatorilor.  

 

 

 

 

 

În raportul International Grains Council din 

ianuarie a fost revizuită producția mondială de 

porumb (1207 Mt) și consumul (1199 Mt) în 

scădere cu 4 Mt față de noiembrie. Stocurile 

mondiale rămân stabile la 287 Mt, iar IGC 

constată că tensiunea asupra bilanțului mondial 

se menține datorită unui raport stocuri/utilizare la 

cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. 

Vremea din America de Sud a provocat o 

volatilitate considerabilă pe piețe. După un val de 

căldură în sudul Braziliei și al Argentinei, 

revenirea ploilor abundente în zilele următoare a 

împins prețurile în jos la Chicago. 

În Argentina, în cea mai mare parte a zonei de 

producție, temperaturile au depășit 40°C timp de 

aproape o săptămână. La data de 13 ianuarie, doar 

23% din porumb se afla în condiții "bune până la 

excelente". Se anticipează că porumbul timpuriu, 

care se află în faza de înflorire, va avea afectat 

potențialul de producție. Cu toate acestea, 

porumbul tardiv, care se apropie de finalul 

semănării, va fi mai puțin afectat. Vremea din 

februarie va fi crucială pentru culturile 

argentiniane. În Brazilia, USDA a revizuit 

producția în scădere cu 3 milioane de tone (115 

milioane de tone) din cauza situației porumbului 

pentru întregul sezon. Și aici, vremea din 

februarie va fi esențială pentru buna desfășurare 

a semănatului de porumb safrinha (75% din 

producție). 
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La nivel european: Scădere a suprafețelor 

cultivate în 2022 

 

În raportul său din ianuarie, Stratégie Grains 

estimează că suprafața cultivată cu porumb din 

UE va scădea cu 210 Kha în 2022, comparativ cu 

2021, ajungând la 9,08 Mha. Scăderea este 

marcată în Franța (80 Kha), Polonia și Ungaria 

(50 Kha) și Germania (40 Kha). Doar România ar 

urma să își crească semnificativ suprafața (+40 

Kha). 

În raportul său, USDA a revizuit în creștere 

recordul de producție ucrainean cu 2 Mt (42 Mt). 
După ce a exportat aproape 10 Mt între iulie și 

decembrie, Ucraina ar mai avea încă 22 Mt 
disponibile pentru export, dar rămâne 

deocamdată mai puțin competitivă decât 
porumbul UE pe piața comunitară. 

 
 

 

 

 

 

 

Prețuri FOB la data de 14/01/2022 în €/t – 

livrare ianuarie-martie (recolta 2021) 

 
*Preț FOB Bordeaux/Rhin, inclusiv majorările 

lunare 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 
 

 
 

 

Asociația Producătorilor de Porumb din România 

este membră a Confederației Europene a 

Producătorilor de Porumb 
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