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Οι δυνάµεις της αγοράς την τελευταία 3ετία
επέτρεψαν την ανοδική κίνηση της τιµής, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι η παγκόσµια αγορά του
κακάο βρέθηκε σε κατάσταση υπερβάλλουσας
ζήτησης έπειτα από διαδοχικά έτη πλεονάσµατος. Για
το οικονοµικό έτος (Οκτώβριος 2005 – Σεπτέµβριος
2006) η περιοχή της ∆υτικής Αφρικής και κυρίως η
Ακτή Ελεφαντοστού, κύρια παραγωγική χώρα αύξησε
σηµαντικά την παραγωγή της και η συνολική
παγκόσµια παραγωγή κινήθηκε ανοδικά. Οι βασικοί
παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της τιµής
την παρούσα χρονική στιγµή δεν είναι άλλοι από την
τα υπάρχοντα αποθέµατα αλλά και την κατάσταση που
θα επικρατήσει στην Ακτή Ελεφαντοστού και την
Γκάνα, η οποία ενδέχεται να αποτρέψει ένα
επιπρόσθετο ποσοστό της συγκοµιδής του 2006/2007
από την εµπορευµατοποίηση του. Επίσης θα εξαρτηθεί
από το βαθµό στον οποίο η παραγωγή µπορεί να
αυξηθεί σε άλλες περιοχές, προκειµένου αυτές να
εκµεταλλευτούν τις υψηλότερες τιµές, και τέλος από το
βαθµό επίδρασης των υψηλότερων τιµών του
εµπορεύµατος στην κατανάλωση της βιοµηχανίας
ζαχαρωδών προϊόντων σοκολάτας και σκόνης κακάο.
Η αγορά την περίοδο 2006/07 προβλέπεται να κινηθεί
µε έλλειµµα της τάξεως των 156.000 τόνων, γεγονός το
οποίο επηρεάζει ανοδικά την κίνηση της τιµής.


 Η τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου
του 2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης, την Τρίτη 29
Απριλίου του 2008 άνοιξε στα 2.799 δολάρια ανά τόνο και
έπειτα από υψηλή διακύµανση στα επίπεδα των 2.733–
2.799 δολαρίων ανά τόνο έκλεισε στα 2.775 δολάρια ανά
τόνο, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 0,86%. Στο
προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Σεπτεµβρίου του 2008, η
τιµή του κακάο έκλεισε στα 2.737 δολάρια ανά τόνο,
σηµειώνοντας µικρότερη πτώση της τάξεως του 0,81%.
Στο συµβόλαιο λήξεως ∆εκεµβρίου του 2008, η τιµή
κατέγραψε ζηµιές της τάξεως του 0,89%, κλείνοντας
τελικά στα 2.703 δολάρια ανά τόνο. Χαρακτηριστικό της
ψυχολογίας που επικρατεί στην αγορά του κακάο αποτελεί
το γεγονός ότι τα µακροπρόθεσµα συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης έχουν κλείσει το discount µε τα οποία
διαπραγµατεύονταν σε σχέση µε την τιµή της spot αγοράς,
αν και παρατηρείται ότι οι τιµές στα συµβόλαια
µακροπρόθεσµης λήξης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008 η τιµή του
εµπορεύµατος κινείται πλέον πάνω από το βραχυχρόνιο
κινητό µέσο όρο των 20 ηµερών και των 30 ηµερών, ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το µακροχρόνιο
κινητό µέσο όρο των 120 ηµερών, διατηρώντας τη
µακροχρόνια ανοδική τάση που έχει δηµιουργήσει από τις
αρχές του προηγούµενου έτους. Παρά την ανοδική κίνηση
της τιµής από τα µέσα Αυγούστου, οι περισσότεροι
τεχνικοί δείκτες δεν έχουν οδηγηθεί κοντά σε
υπεραγορασµένες ζώνες τιµών, γεγονός το οποίο
διατηρεί την υπάρχουσα κίνηση, η οποία µπορεί να
συνεχιστεί και στις επόµενες συνεδριάσεις. Την
παρούσα χρονική στιγµή, τα µικρά discount των
µελλοντικών συµβολαίων, δηµιουργούν θετικό
momentum για τις µεσοπρόθεσµη κίνηση των τιµών,
µε αποτέλεσµα να µην αποκλείεται η διατήρηση της
ανοδικής κίνησης της τιµής στο µεσοπρόθεσµο µέλλον.
Βέβαια, η διατήρηση της µεσοπρόθεσµης ανοδικής τάσης
στο µέλλον, υποστηρίζεται και από τη µείωση της
παραγωγής στην κύρια παραγωγική χώρα καθώς και από

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύµφωνα µε το ED & F Man Cocoa και του ICCO στο
Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics στην τελευταία
αναφορά του, η συνολική παραγωγή της Ακτής
Ελεφαντοστού για το έτος 2005/06 τοποθετείται στα
1.408 χιλιάδες µετρικούς τόνους, αυξηµένη κατά 122.000
µετρικούς τόνους σε σχέση µε την περίοδο 2004/05, ως
αποτέλεσµα της βελτιωµένης διανοµής του εµπορεύµατος,
αλλά και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Η
παγκόσµια παραγωγή για την περίοδο 2006/07
προβλέπεται στα 3.435.000 µετρικούς τόνους, µειωµένη
κατά 7,56% σε σχέση µε την περίοδο 2005/06, όπου το
αντίστοιχο µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 3.716.000
µετρικούς τόνους. Αντίστοιχα, η παγκόσµια
κατανάλωση εκτιµάται σε 3.557.000 τόνους, αυξηµένη
κατά 1,77% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο. Για
την περίοδο 2006/2007, οι εκτιµήσεις για τα τελικά
αποθέµατα του εµπορεύµατος αναφέρουν µια µείωση
της τάξεως του 8,37% σε 1.708.000. τόνους, ενώ το
έλλειµµα της παραγωγής εκτιµάται θα διαµορφωθεί σε
156.000 τόνους, έναντι 184.000 τόνων πλεόνασµα για
την αµέσως προηγούµενη περίοδο.
 Σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά, οι θεµελιώδεις
δυνάµεις του εµπορεύµατος θα κινηθούν θετικά ως προς
την τιµή στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις, η παγκόσµια προσφορά του
εµπορεύµατος για την περίοδο 2005/06 κυµάνθηκε σε
3.716.000 µετρικούς τόνους, αυξηµένη κατά 9,81% σε
ετήσια βάση, καθώς για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, η
παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού ήταν σηµαντικά
αυξηµένη, όπως άλλωστε και της Γκάνας. Ωστόσο, κατά
το τρέχον έτος, η παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού θα
είναι µειωµένη. Πιο συγκεκριµένα, τα µεγέθη της
πρώτης χώρας σε παραγωγή θα διαµορφωθούν σε
1.280.000 µετρικούς τόνους, µειωµένα κατά 9,10% σε
ετήσια βάση. Για την Γκάνα, η παραγωγή εκτιµάται ότι θα
κινηθεί επίσης πτωτικά. Η παραγωγή της Γκάνα εκτιµάται
σε 660.000 µετρικούς τόνους, µειωµένη κατά 10,81%.
Ταυτόχρονα, και η παραγωγή της Ινδονησίας θα είναι
επίσης µειωµένη κατά την τρέχουσα περίοδο,
επιδεινώνοντας ουσιαστικά τις δυνάµεις της προσφοράς. Η
κατανάλωση του εµπορεύµατος για την περίοδο
2005/06 εκτιµάται ότι κινήθηκε ανοδικά σε 3.495.000
µετρικούς τόνους, αυξηµένη κατά 4,31% σε ετήσια
βάση. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, τα τελικά
αποθέµατα του εµπορεύµατος θα κινηθούν πτωτικά,
ωστόσο, η µείωσή τους για την τρέχουσα περίοδο κρίνεται
ως µικρή, αφού η συνολική διαφορά µεταξύ τελικής
προσφοράς και κατανάλωσης θα προσεγγίσει τους 62.000
µετρικούς τόνους.
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