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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
 

�  Για το 2006, η τιµή του εµπορεύµατος 
ακολούθησε συστηµατικά την ευρύτερη πορεία 
των εµπορευµάτων, κινούµενη προς τα επίπεδα των 
150 σεντς. Στα τέλη του 2006 και το πρώτο τρίµηνο 
του 2007, η αγορά βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα 
της τελευταίας 20ετίας. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν 
άκρως πτωτική, επαναφέροντας την τιµή στα 
επίπεδα των 130 σεντς, επίπεδο στο οποίο έχει 
παραµείνει η τιµή και στη διάρκεια του 2008. Οι 
θεµελιώδεις δυνάµεις της αγοράς ευνοούν την 
ανοδική κίνηση των τιµών, ωστόσο, σηµαντικό 
ρόλο θα διαδραµατίσει η Κίνα, καθώς τα µεγέθη 
της επηρεάζουν τις τελικές αγοραίες τιµές. Η 
αντιστροφή της πτωτικής τάσης της τιµής επήλθε 
ως αποτέλεσµα της πτώσης της παραγωγής, σε 
συνδυασµό µε τον περιορισµό των τελικών 
αποθεµάτων στις διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο 
θα πρέπει να υφίσταται για τη διασφάλιση της 
ανοδικής τάσης µακροπρόθεσµα. 
 

�  Το εµπόρευµα στην αγορά της Νέας Υόρκης 

(NewYork Board of Trade) στη διάρκεια της 

εβδοµάδας κινήθηκε στην περιοχή των 130 σεντς ανά 

λίµπρα. Πιο συγκεκριµένα, την Τετάρτη 5 Μαρτίου 

του 2008, η τιµή του εµπορεύµατος στο συµβόλαιο 

λήξεως Μαΐου άνοιξε στα 131,50 σεντς και έπειτα από 

διακύµανση στα επίπεδα των 128,30 – 133,90 σεντς 

έκλεισε στα 129,75 σεντς, µειωµένη κατά 1,40 σεντς 

σε σχέση µε το προηγούµενο κλείσιµο. Η τιµή του 

προθεσµιακού συµβολαίου λήξεως Ιουλίου του 2008 

έκλεισε στα 132,35 σεντς µειωµένη κατά 1,25 σεντς, 

ενώ η τιµή του προθεσµιακού συµβολαίου λήξεως 

Σεπτεµβρίου του 2008 έκλεισε στα 134,75 σεντς 

µειωµένο κατά 1,45 σεντς ανά λίµπρα. Η ύπαρξη, 

µικρού ακόµα, premium στα συµβόλαια απώτερης 

λήξεως επιβεβαιώνουν την άποψη ότι την παρούσα 

χρονική στιγµή, η αγορά του εµπορεύµατος 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε µία κατάσταση 

ανισορροπίας. Η «υπερβάλλουσα» αγοραστική ορµή 
των προηγούµενων συνεδριάσεων, συνεχίζει να 
εµφανίζει σηµάδια κόπωσης, έπειτα από τις αρχές 
του Ιανουαρίου του 2008. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της 5

ης
 Μαρτίου του 2008, τα 

µακροπρόθεσµα συµβόλαια λήξεως δεν «άνοιξαν» 

ουσιαστικά το premium σε σχέση µε το συµβόλαιο 

λήξεως Μαρτίου 2008, γεγονός το οποίο µπορεί να 

αποτελεί «οιωνό» για την περαιτέρω βραχυπρόθεσµη 

πορεία του εµπορεύµατος, παρά την πτωτική 

συνεδρίαση. Η πτωτική πορεία από την αρχή του έτους 

είναι και απόρροια της µη ανακοίνωσης του USDA 

των προβλέψεων για τις θεµελιώδεις δυνάµεις της 

αγοράς προς τα τέλη του προηγούµενου µήνα, στοιχείο 

που εκλήφθηκε ως αρνητικό µήνυµα από την αγορά. 

Ταυτόχρονα, µικτά συµπεράσµατα προσδίδει και η 

µελέτη του όγκου των ανοικτών συµβολαίων. Σε 

τεχνικούς όρους, η εικόνα του εµπορεύµατος 

χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη, παρότι η τιµή του χυµού 

πορτοκαλιού στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως του 

Μαΐου του 2008 διαπραγµατεύεται γύρω από τα 130 

σεντς ανά λίµπρα. Γεγονός αποτελεί ότι η αγορά του 

εµπορεύµατος αναµένει εντονότερα δείγµατα για τις 

δυνάµεις της παραγωγής στο µέλλον, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µία σταθεροποίηση του παραπάνω 

κλίµατος. Την παρούσα χρονική στιγµή ο ταλαντωτής 

RSI 14 ηµερών διαµορφώθηκε στα επίπεδα του 46,86 

εµφανίζοντας ανοδική τάση. Βραχυπρόθεσµα, 

σηµειώνεται ότι η ευµετάβλητη κίνηση των 

τελευταίων ηµερών σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

σχεδόν όλοι οι τεχνικοί δείκτες κινούνται σε ουδέτερες 

περιοχές, «αναγκάζει» τους επενδυτές να κινηθούν µε 

προσοχή στις επόµενες συνεδριάσεις. 
 

�  Σύµφωνα µε την τελευταία ανακοίνωση του USDA 

(United States Department of Agriculture) του µήνα 

Αυγούστου του 2007, η παγκόσµια παραγωγή του 

εµπορεύµατος για την περίοδο 2006/2007 θα 

διαµορφωθεί σε 2,3 εκατ. µετρικούς τόνους, γεγονός το 

οποίο αποτελεί µία εκτιµώµενη µείωση της τάξεως του 

1,5% σε σχέση µε την περίοδο 2005/2006. Σύµφωνα 

µε την τελευταία ανακοίνωση του USDA (United 

States Department of Agriculture) του µήνα 

Αυγούστου του 2007, η παγκόσµια παραγωγή του 

εµπορεύµατος για την περίοδο 2005/2006 κυµάνθηκε 

σε 2,32 εκατ. µετρικούς τόνους, γεγονός το οποίο 

αποτελεί µία µείωση της τάξεως του 20% σε σχέση µε 

την περίοδο 2003/2004. Το Υπουργείο Γεωργίας της 

Βραζιλίας, προβλέπει ότι η παραγωγή για την περίοδο 

2006/2007 θα είναι κατά 1,5 εκατ. µετρικούς τόνους, 

αυξηµένη σε σχέση µε τα επίπεδα της προηγούµενης 

περιόδου. Οι εξαγωγές της Βραζιλίας για την περίοδο 

2006/2007 εκτιµώνται σε 1,4 εκατ. µετρικούς τόνους, 

µέγεθος αυξηµένο κατά 181 χιλ. τόνους σε σχέση µε 

την αναφορά του Μαρτίου. Η παραγωγή για την 

περίοδο 2006/2007 για τις Η.Π.Α. εκτιµάται σε 

633.000 τόνους, µειωµένη κατά 32 χιλ. τόνους σε 

σχέση µε την αναφορά του Μαρτίου και κατά 6% σε 

σχέση µε την περίοδο 2005/2006. Οι συνολικές 

εξαγωγές για την περίοδο 2005/2006 διαµορφώθηκαν 

σε 1,7 εκατ. µετρικούς τόνους, µειωµένες κατά 2% σε 

σχέση µε την περίοδο 2004/2005. Τέλος, η 

κατανάλωση για την περίοδο 2006/2007 στις Η.Π.Α. 

εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 960.000 µετρικούς 

τόνους, αυξηµένη κατά 5% σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο. Για την ίδια χρονική περίοδο, οι 

εκτιµήσεις τοποθετούν την κατανάλωση στην Κίνα 

σηµαντικά αυξηµένη κατά 18%. Τα τελικά αποθέµατα 

της παγκόσµιας αγοράς εκτιµώνται σε 461.000 

µετρικούς τόνους, µειωµένα σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά. Τέλος, το παγκόσµιο εµπόριο για 

την περίοδο 2006/2007, εκτιµάται σε 1,5 εκατ. τόνους, 

αµετάβλητο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. 
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