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H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
 Στη διάρκεια του 2005, η τιµή του εµπορεύµατος
ξεπέρασε µε σχετική ευκολία ισχυρές τεχνικές και
ψυχολογικές µακροχρόνιες αντιστάσεις όπως τα 100
σεντς ανά λίµπρα, ενώ το 2006 η τιµή του
εµπορεύµατος ενισχύθηκε περαιτέρω. Την παρούσα
χρονική στιγµή, οι βραχυπρόθεσµες ενδείξεις φαίνεται
να έχουν µεταβληθεί θετικά για την πορεία της τιµής.
Επιπροσθέτως, οι θεµελιώδεις δυνάµεις της αγοράς
την τελευταία 2ετία επέτρεψαν τη σταθερή ανοδική
κίνηση της τιµής, καθώς τα αποθέµατα των µεγάλων
χωρών παραγωγής µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό.
Για την περίοδο 2008, η σηµαντική µείωση στην
παραγωγή της Βραζιλίας ενισχύει την ανοδική δύναµη
της αγοράς, ενώ και τα αποθέµατα θα µειωθούν εκ
νέου. Για το άµεσο µέλλον, αξιόλογη στήριξη της τιµής
παραµένει το επίπεδο των 130 σεντς ανά λίµπρα, ενώ η
σηµαντικότερη αντίσταση είναι το επίπεδο των 145
σεντς ανά λίµπρα.
 Η τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου
του 2007 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Board
of Trade) την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου του 2007, άνοιξε
στα 126,15 σεντς ανά λίµπρα και έπειτα από διακύµανση
στα επίπεδα των 125,70 – 130,40 σεντς ανά λίµπρα,
έκλεισε στα 128,95 σεντς ανά λίµπρα, καταγράφοντας
σηµαντική άνοδο της τάξεως του 2,67% ή 3,35 σεντς
ανά λίµπρα. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της
πλάγιας κίνησης που είχε επιδείξει η αγορά του
εµπορεύµατος στη διάρκεια του 2007. Στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008, η τιµή του καφέ
έκλεισε στα 131,50 σεντς ανά λίµπρα έπειτα από υψηλό
σηµείο στα επίπεδα των 131,90 σεντς, αυξηµένο αισθητά
σε σχέση µε την προηγούµενη συνεδρίαση κατά 2,61%.
Τέλος, στο συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008, η τιµή
κινήθηκε µε παρόµοια πορεία σε σχέση µε τα άλλα
συµβόλαια, καταγράφοντας σηµαντική άνοδο της τάξεως
του 2,5%, κλείνοντας τελικά στα 133,90 σεντς ανά
λίµπρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 133 σεντς ανά
λίµπρα.
 Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2007 στην αγορά
εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης, η τιµή του
εµπορεύµατος κινείται πάνω από το βραχυχρόνιο
κινητό µέσο όρο των 20 και των 30 ηµερών, ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο µακροχρόνιο κινητό
µέσο όρο των 120 ηµερών, διατηρώντας εν µέρει τη
µακροχρόνια ανοδική τάση της. Επιπροσθέτως, η κίνηση
της τιµής στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων είχε
ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να µην
προσεγγίζουν υπεραγορασµένες ζώνες τιµών ενισχύοντας
την πιθανότητα διατήρησης της βραχυπρόθεσµης εικόνας
ενίσχυσης των κερδών από τους επενδυτές στις επόµενες
συνεδριάσεις. Ο δε ταλαντωτής RSI 14 ηµερών βρίσκεται
στα επίπεδα του 53,65. Σε όλα τα παραπάνω τεχνικά
δεδοµένα, πρέπει να προστεθεί ότι οι θεµελιώδεις
αναλυτές παραµένουν θετικοί για τη µεσοπρόθεσµη
πορεία της αγοράς του καφέ.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύµφωνα µε το USDA στην αναφορά Σεπτεµβρίου του

2007, (United States Department of Agriculture,
Agriculture Trade Office) για το 2008, η συνολική
παγκόσµια παραγωγή θα διαµορφωθεί σε 118,66 εκατ.
σακιά, αρκετά χαµηλότερη από το 2007 όπου το
απόλυτο µέγεθος ήταν στα 131,32 εκατ. σακιά. Οι
παγκόσµιες εξαγωγές των χωρών για την περίοδο του
2007 προβλέπονται στα 93,70 εκατ. σακιά, ενώ τα

τελικά αποθέµατα για την περίοδο 2008 προβλέπονται
στα 16,82 εκατ. σακιά, έναντι 22,36 εκατ. σάκων για
την προηγούµενη περίοδο του 2007, µειωµένα κατά
24,77%. Η παγκόσµια κατανάλωση του εµπορεύµατος
εκτιµάται σε 127,88 εκατ. σακιά, έναντι 131,16 εκατ.
σάκων για το 2007. Η συνολική προσφορά θα ανέλθει
στα 144,70 εκατ. σακιά από 153,52 εκατ. σακιά το
2007. Η συνολική παραγωγή της Βραζιλίας για το έτος
2006/07 (Οκτώβριος 2006 – Σεπτέµβριος 2007)
τοποθετείται στα 46,70 εκατ. σακιά των 60 κιλών,
αυξηµένη 23,5% σε σχέση µε την εκτίµηση για το
προηγούµενο έτος, ή 8,90 εκατ. σακιά των 60 κιλών. Πιο
συγκεκριµένα, η χώρα εκτιµάται ότι θα παράγει 35,60
εκατ. σακιά ποικιλίας arabica και 9,40 εκατ. σακιά
ποικιλίας robusta. Οι εξαγωγές της χώρας για την περίοδο
2006/07 εκτιµήθηκαν σε 28,29 εκατ. σακιά, οριακά
µειωµένες σε σχέση µε την περίοδο 2005/06, όπου το
αντίστοιχο µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 29,396 εκατ.
σακιά. Η συνολική κατανάλωση της χώρας εκτιµάται
ότι κινήθηκε σε 16,87 εκατ. σακιά για το 2004/2005,
έναντι 15,50 εκατ. σάκων για την προηγούµενη περίοδο.
Τέλος, τα αποθέµατα της χώρας διαµορφώθηκαν σε 9,19
εκατ. σακιά, σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο, ως αποτέλεσµα των προβληµάτων
παραγωγής σε προηγούµενα έτη. Για την περίοδο
2007/2008, οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν µια
σηµαντική µείωση στην παραγωγή της τάξεως των 10
εκατ. σάκων, εξαιτίας της µείωσης των
καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την
“off-year” περίοδο για τις ποικιλίες Robusta που θα
ισχύσει. Η συνολική προσφορά της Βραζιλίας την
περίοδο 2006/2007 προβλέπεται σε 54,34 εκατ. σακιά,
αυξηµένη κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ για το
2007/2008, το αντίστοιχο µέγεθος εκτιµάται σε 45,39
εκατ. σακιά. Τέλος, τα τελικά αποθέµατα του
εµπορεύµατος στη Βραζιλία για την περίοδο 2006/2007
υπολογίζονται σε 9,186 εκατ. σακιά, αυξηµένα σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ενώ για το
2007/2008 το µέγεθος «πέφτει» σε 4,006 εκατ. σακιά.
 Η συνολική παραγωγή της Κολοµβίας για το έτος
2008 θα κυµανθεί σε 12,40 εκατ. σακιά των 60 κιλών
σύµφωνα µε το Federcafe και το U.S.D.A., ενώ το έτος
2007, η παραγωγή εκτιµάται ότι ανήλθε σε 12,20 εκατ.
σακιά. Η παραγωγή εκτιµάται ότι προήλθε από την
ποικιλία arabica. Η δε συνολική προσφορά του 2007
εκτιµάται ότι εµφάνισε άνοδο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά. Πιο συγκεκριµένα, η συνολική
προσφορά για το έτος 2007 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί
στα 13,815 εκατ. σακιά των 60 κιλών έναντι 12,786
εκατ. σάκων το 2006.
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H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
 Στη διάρκεια του 2005, η τιµή του εµπορεύµατος
ξεπέρασε µε σχετική ευκολία ισχυρές τεχνικές και
ψυχολογικές µακροχρόνιες αντιστάσεις όπως τα 100
σεντς ανά λίµπρα, ενώ το 2006 η τιµή του
εµπορεύµατος ενισχύθηκε περαιτέρω. Την παρούσα
χρονική στιγµή, οι βραχυπρόθεσµες ενδείξεις φαίνεται
να έχουν µεταβληθεί θετικά για την πορεία της τιµής.
Επιπροσθέτως, οι θεµελιώδεις δυνάµεις της αγοράς
την τελευταία 2ετία επέτρεψαν τη σταθερή ανοδική
κίνηση της τιµής, καθώς τα αποθέµατα των µεγάλων
χωρών παραγωγής µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό.
Για την περίοδο 2008, η σηµαντική µείωση στην
παραγωγή της Βραζιλίας ενισχύει την ανοδική δύναµη
της αγοράς, ενώ και τα αποθέµατα θα µειωθούν εκ
νέου. Για το άµεσο µέλλον, αξιόλογη στήριξη της τιµής
παραµένει το επίπεδο των 130 σεντς ανά λίµπρα, ενώ η
σηµαντικότερη αντίσταση είναι το επίπεδο των 145
σεντς ανά λίµπρα.
 Η τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου
του 2007 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Board
of Trade) την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου του 2007, άνοιξε
στα 126,15 σεντς ανά λίµπρα και έπειτα από διακύµανση
στα επίπεδα των 125,70 – 130,40 σεντς ανά λίµπρα,
έκλεισε στα 128,95 σεντς ανά λίµπρα, καταγράφοντας
σηµαντική άνοδο της τάξεως του 2,67% ή 3,35 σεντς
ανά λίµπρα. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της
πλάγιας κίνησης που είχε επιδείξει η αγορά του
εµπορεύµατος στη διάρκεια του 2007. Στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008, η τιµή του καφέ
έκλεισε στα 131,50 σεντς ανά λίµπρα έπειτα από υψηλό
σηµείο στα επίπεδα των 131,90 σεντς, αυξηµένο αισθητά
σε σχέση µε την προηγούµενη συνεδρίαση κατά 2,61%.
Τέλος, στο συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008, η τιµή
κινήθηκε µε παρόµοια πορεία σε σχέση µε τα άλλα
συµβόλαια, καταγράφοντας σηµαντική άνοδο της τάξεως
του 2,5%, κλείνοντας τελικά στα 133,90 σεντς ανά
λίµπρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 133 σεντς ανά
λίµπρα.
 Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2007 στην αγορά
εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης, η τιµή του
εµπορεύµατος κινείται πάνω από το βραχυχρόνιο
κινητό µέσο όρο των 20 και των 30 ηµερών, ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο µακροχρόνιο κινητό
µέσο όρο των 120 ηµερών, διατηρώντας εν µέρει τη
µακροχρόνια ανοδική τάση της. Επιπροσθέτως, η κίνηση
της τιµής στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων είχε
ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να µην
προσεγγίζουν υπεραγορασµένες ζώνες τιµών ενισχύοντας
την πιθανότητα διατήρησης της βραχυπρόθεσµης εικόνας
ενίσχυσης των κερδών από τους επενδυτές στις επόµενες
συνεδριάσεις. Ο δε ταλαντωτής RSI 14 ηµερών βρίσκεται
στα επίπεδα του 53,65. Σε όλα τα παραπάνω τεχνικά
δεδοµένα, πρέπει να προστεθεί ότι οι θεµελιώδεις
αναλυτές παραµένουν θετικοί για τη µεσοπρόθεσµη
πορεία της αγοράς του καφέ.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

τελικά αποθέµατα για την περίοδο 2008 προβλέπονται
στα 16,82 εκατ. σακιά, έναντι 22,36 εκατ. σάκων για
την προηγούµενη περίοδο του 2007, µειωµένα κατά
24,77%. Η παγκόσµια κατανάλωση του εµπορεύµατος
εκτιµάται σε 127,88 εκατ. σακιά, έναντι 131,16 εκατ.
σάκων για το 2007. Η συνολική προσφορά θα ανέλθει
στα 144,70 εκατ. σακιά από 153,52 εκατ. σακιά το
2007. Η συνολική παραγωγή της Βραζιλίας για το έτος
2006/07 (Οκτώβριος 2006 – Σεπτέµβριος 2007)
τοποθετείται στα 46,70 εκατ. σακιά των 60 κιλών,
αυξηµένη 23,5% σε σχέση µε την εκτίµηση για το
προηγούµενο έτος, ή 8,90 εκατ. σακιά των 60 κιλών. Πιο
συγκεκριµένα, η χώρα εκτιµάται ότι θα παράγει 35,60
εκατ. σακιά ποικιλίας arabica και 9,40 εκατ. σακιά
ποικιλίας robusta. Οι εξαγωγές της χώρας για την περίοδο
2006/07 εκτιµήθηκαν σε 28,29 εκατ. σακιά, οριακά
µειωµένες σε σχέση µε την περίοδο 2005/06, όπου το
αντίστοιχο µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 29,396 εκατ.
σακιά. Η συνολική κατανάλωση της χώρας εκτιµάται
ότι κινήθηκε σε 16,87 εκατ. σακιά για το 2004/2005,
έναντι 15,50 εκατ. σάκων για την προηγούµενη περίοδο.
Τέλος, τα αποθέµατα της χώρας διαµορφώθηκαν σε 9,19
εκατ. σακιά, σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο, ως αποτέλεσµα των προβληµάτων
παραγωγής σε προηγούµενα έτη. Για την περίοδο
2007/2008, οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν µια
σηµαντική µείωση στην παραγωγή της τάξεως των 10
εκατ. σάκων, εξαιτίας της µείωσης των
καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την
“off-year” περίοδο για τις ποικιλίες Robusta που θα
ισχύσει. Η συνολική προσφορά της Βραζιλίας την
περίοδο 2006/2007 προβλέπεται σε 54,34 εκατ. σακιά,
αυξηµένη κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ για το
2007/2008, το αντίστοιχο µέγεθος εκτιµάται σε 45,39
εκατ. σακιά. Τέλος, τα τελικά αποθέµατα του
εµπορεύµατος στη Βραζιλία για την περίοδο 2006/2007
υπολογίζονται σε 9,186 εκατ. σακιά, αυξηµένα σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ενώ για το
2007/2008 το µέγεθος «πέφτει» σε 4,006 εκατ. σακιά.
 Η συνολική παραγωγή της Κολοµβίας για το έτος
2008 θα κυµανθεί σε 12,40 εκατ. σακιά των 60 κιλών
σύµφωνα µε το Federcafe και το U.S.D.A., ενώ το έτος
2007, η παραγωγή εκτιµάται ότι ανήλθε σε 12,20 εκατ.
σακιά. Η παραγωγή εκτιµάται ότι προήλθε από την
ποικιλία arabica. Η δε συνολική προσφορά του 2007
εκτιµάται ότι εµφάνισε άνοδο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά. Πιο συγκεκριµένα, η συνολική
προσφορά για το έτος 2007 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί
στα 13,815 εκατ. σακιά των 60 κιλών έναντι 12,786
εκατ. σάκων το 2006.
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2007, (United States Department of Agriculture,
Agriculture Trade Office) για το 2008, η συνολική
παγκόσµια παραγωγή θα διαµορφωθεί σε 118,66 εκατ.
σακιά, αρκετά χαµηλότερη από το 2007 όπου το
απόλυτο µέγεθος ήταν στα 131,32 εκατ. σακιά. Οι
παγκόσµιες εξαγωγές των χωρών για την περίοδο του
2007 προβλέπονται στα 93,70 εκατ. σακιά, ενώ τα
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H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
 Στη διάρκεια του 2005, η τιµή του εµπορεύµατος
ξεπέρασε µε σχετική ευκολία ισχυρές τεχνικές και
ψυχολογικές µακροχρόνιες αντιστάσεις όπως τα 100
σεντς ανά λίµπρα, ενώ το 2006 η τιµή του
εµπορεύµατος ενισχύθηκε περαιτέρω. Την παρούσα
χρονική στιγµή, οι βραχυπρόθεσµες ενδείξεις φαίνεται
να έχουν µεταβληθεί θετικά για την πορεία της τιµής.
Επιπροσθέτως, οι θεµελιώδεις δυνάµεις της αγοράς
την τελευταία 2ετία επέτρεψαν τη σταθερή ανοδική
κίνηση της τιµής, καθώς τα αποθέµατα των µεγάλων
χωρών παραγωγής µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό.
Για την περίοδο 2008, η σηµαντική µείωση στην
παραγωγή της Βραζιλίας ενισχύει την ανοδική δύναµη
της αγοράς, ενώ και τα αποθέµατα θα µειωθούν εκ
νέου. Για το άµεσο µέλλον, αξιόλογη στήριξη της τιµής
παραµένει το επίπεδο των 130 σεντς ανά λίµπρα, ενώ η
σηµαντικότερη αντίσταση είναι το επίπεδο των 145
σεντς ανά λίµπρα.
 Η τιµή στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου
του 2007 στην αγορά της Νέας Υόρκης (New York Board
of Trade) την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου του 2007, άνοιξε
στα 126,15 σεντς ανά λίµπρα και έπειτα από διακύµανση
στα επίπεδα των 125,70 – 130,40 σεντς ανά λίµπρα,
έκλεισε στα 128,95 σεντς ανά λίµπρα, καταγράφοντας
σηµαντική άνοδο της τάξεως του 2,67% ή 3,35 σεντς
ανά λίµπρα. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της
πλάγιας κίνησης που είχε επιδείξει η αγορά του
εµπορεύµατος στη διάρκεια του 2007. Στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του 2008, η τιµή του καφέ
έκλεισε στα 131,50 σεντς ανά λίµπρα έπειτα από υψηλό
σηµείο στα επίπεδα των 131,90 σεντς, αυξηµένο αισθητά
σε σχέση µε την προηγούµενη συνεδρίαση κατά 2,61%.
Τέλος, στο συµβόλαιο λήξεως Ιουλίου του 2008, η τιµή
κινήθηκε µε παρόµοια πορεία σε σχέση µε τα άλλα
συµβόλαια, καταγράφοντας σηµαντική άνοδο της τάξεως
του 2,5%, κλείνοντας τελικά στα 133,90 σεντς ανά
λίµπρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 133 σεντς ανά
λίµπρα.
 Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2007 στην αγορά
εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης, η τιµή του
εµπορεύµατος κινείται πάνω από το βραχυχρόνιο
κινητό µέσο όρο των 20 και των 30 ηµερών, ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο µακροχρόνιο κινητό
µέσο όρο των 120 ηµερών, διατηρώντας εν µέρει τη
µακροχρόνια ανοδική τάση της. Επιπροσθέτως, η κίνηση
της τιµής στη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων είχε
ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να µην
προσεγγίζουν υπεραγορασµένες ζώνες τιµών ενισχύοντας
την πιθανότητα διατήρησης της βραχυπρόθεσµης εικόνας
ενίσχυσης των κερδών από τους επενδυτές στις επόµενες
συνεδριάσεις. Ο δε ταλαντωτής RSI 14 ηµερών βρίσκεται
στα επίπεδα του 53,65. Σε όλα τα παραπάνω τεχνικά
δεδοµένα, πρέπει να προστεθεί ότι οι θεµελιώδεις
αναλυτές παραµένουν θετικοί για τη µεσοπρόθεσµη
πορεία της αγοράς του καφέ.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

τελικά αποθέµατα για την περίοδο 2008 προβλέπονται
στα 16,82 εκατ. σακιά, έναντι 22,36 εκατ. σάκων για
την προηγούµενη περίοδο του 2007, µειωµένα κατά
24,77%. Η παγκόσµια κατανάλωση του εµπορεύµατος
εκτιµάται σε 127,88 εκατ. σακιά, έναντι 131,16 εκατ.
σάκων για το 2007. Η συνολική προσφορά θα ανέλθει
στα 144,70 εκατ. σακιά από 153,52 εκατ. σακιά το
2007. Η συνολική παραγωγή της Βραζιλίας για το έτος
2006/07 (Οκτώβριος 2006 – Σεπτέµβριος 2007)
τοποθετείται στα 46,70 εκατ. σακιά των 60 κιλών,
αυξηµένη 23,5% σε σχέση µε την εκτίµηση για το
προηγούµενο έτος, ή 8,90 εκατ. σακιά των 60 κιλών. Πιο
συγκεκριµένα, η χώρα εκτιµάται ότι θα παράγει 35,60
εκατ. σακιά ποικιλίας arabica και 9,40 εκατ. σακιά
ποικιλίας robusta. Οι εξαγωγές της χώρας για την περίοδο
2006/07 εκτιµήθηκαν σε 28,29 εκατ. σακιά, οριακά
µειωµένες σε σχέση µε την περίοδο 2005/06, όπου το
αντίστοιχο µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 29,396 εκατ.
σακιά. Η συνολική κατανάλωση της χώρας εκτιµάται
ότι κινήθηκε σε 16,87 εκατ. σακιά για το 2004/2005,
έναντι 15,50 εκατ. σάκων για την προηγούµενη περίοδο.
Τέλος, τα αποθέµατα της χώρας διαµορφώθηκαν σε 9,19
εκατ. σακιά, σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο, ως αποτέλεσµα των προβληµάτων
παραγωγής σε προηγούµενα έτη. Για την περίοδο
2007/2008, οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν µια
σηµαντική µείωση στην παραγωγή της τάξεως των 10
εκατ. σάκων, εξαιτίας της µείωσης των
καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την
“off-year” περίοδο για τις ποικιλίες Robusta που θα
ισχύσει. Η συνολική προσφορά της Βραζιλίας την
περίοδο 2006/2007 προβλέπεται σε 54,34 εκατ. σακιά,
αυξηµένη κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ για το
2007/2008, το αντίστοιχο µέγεθος εκτιµάται σε 45,39
εκατ. σακιά. Τέλος, τα τελικά αποθέµατα του
εµπορεύµατος στη Βραζιλία για την περίοδο 2006/2007
υπολογίζονται σε 9,186 εκατ. σακιά, αυξηµένα σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο, ενώ για το
2007/2008 το µέγεθος «πέφτει» σε 4,006 εκατ. σακιά.
 Η συνολική παραγωγή της Κολοµβίας για το έτος
2008 θα κυµανθεί σε 12,40 εκατ. σακιά των 60 κιλών
σύµφωνα µε το Federcafe και το U.S.D.A., ενώ το έτος
2007, η παραγωγή εκτιµάται ότι ανήλθε σε 12,20 εκατ.
σακιά. Η παραγωγή εκτιµάται ότι προήλθε από την
ποικιλία arabica. Η δε συνολική προσφορά του 2007
εκτιµάται ότι εµφάνισε άνοδο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά. Πιο συγκεκριµένα, η συνολική
προσφορά για το έτος 2007 εκτιµάται ότι θα κυµανθεί
στα 13,815 εκατ. σακιά των 60 κιλών έναντι 12,786
εκατ. σάκων το 2006.
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 Σύµφωνα µε το USDA στην αναφορά Σεπτεµβρίου του

2007, (United States Department of Agriculture,
Agriculture Trade Office) για το 2008, η συνολική
παγκόσµια παραγωγή θα διαµορφωθεί σε 118,66 εκατ.
σακιά, αρκετά χαµηλότερη από το 2007 όπου το
απόλυτο µέγεθος ήταν στα 131,32 εκατ. σακιά. Οι
παγκόσµιες εξαγωγές των χωρών για την περίοδο του
2007 προβλέπονται στα 93,70 εκατ. σακιά, ενώ τα
INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL

