
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS  (VRS) 

 

 

 

ΣΙΤΑΡΙ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (δολάρια ανά µπούσελ) 
 

Χρονική Περίοδος: Μαΐος 1988 – Μάρτιος 2008 

 

H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
 

�  Κατά το έτος 2004, η τιµή του εµπορεύµατος 

κινήθηκε µε υψηλή µεταβλητότητα, πρώτα έντονα 

ανοδικά, και αµέσως µετά από τον Απρίλιο του 2004, 

έντονα πτωτικά. Στη διάρκεια του έτους 2005, οι τιµές 

του εµπορεύµατος εξακολούθησαν να επιδεικνύουν 

υψηλή µεταβλητότητα, σε ένα εύρος τιµών της τάξεως 

των 2,95 - 4,05 δολαρίων ανά µπούσελ, µε τη µέση τιµή 

για το 2005 στα επίπεδα των 3,250 δολαρίων ανά 

µπούσελ. Στη διάρκεια του 2006, η αγορά του 

εµπορεύµατος κινήθηκε εντός των ορίων του bull 

market και σε αυτό το κανάλι εξακολουθεί να 

βρίσκεται η τιµή του εµπορεύµατος, διασπώντας 

καθηµερινά, σχεδόν, τα προηγούµενα υψηλά. Το 2007, 

ήταν µια χρονιά ανοδικών τιµών για το εµπόρευµα, 

όπως είναι και το τρέχον έτος. Με δεδοµένο το γεγονός 

ότι ο τοµέας του σιταριού επηρεάζεται έντονα από την 

κυκλικότητα της οικονοµίας, η τάση της τιµής του σε 

µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

θετική. Σε γενικές γραµµές, ο περιορισµός της 

παραγωγής σε συνδυασµό µε τη µείωση των τελικών 

αποθεµάτων του εµπορεύµατος στις διεθνείς αγορές, 

αποτελούν τον ιδανικότερο συνδυασµό παραγόντων 

για τη διατήρηση µιας θετικής τάσης της τιµής στο 

µέλλον. Οι εκτιµήσεις για τις θεµελιώδεις δυνάµεις της 

αγοράς ενισχύουν το προφίλ του εµπορεύµατος. 
 

�  Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 26ης Μαρτίου του 

2008 στην αγορά του Σικάγο (Chicago Board of Trade), το 

σιτάρι, στο συµβόλαιο λήξεως Μαΐου του τρέχοντος 

έτους, άνοιξε στα 10,82 δολάρια ανά µπούσελ και αφού 

κυµάνθηκε στα επίπεδα 10,30 – 10,91 δολαρίων, έκλεισε 

στα 10,33 δολάρια, πτωτικά κατά 3,22%. Το συµβόλαιο 

λήξεως Ιουλίου του 2008 κυµάνθηκε στα επίπεδα των 

10,324 δολαρίων ανά µπούσελ, ενώ το συµβόλαιο λήξεως 

Σεπτεµβρίου του 2008, κινήθηκε στα επίπεδα των 10,43 

δολαρίων ανά µπούσελ. Στη διάρκεια της προηγούµενης 

συνεδρίασης υπήρξε σηµαντική αύξηση του ανοικτού 

αριθµού συµβολαίων, ενώ σε όλη τη διάρκεια της 

εβδοµάδας, ο συνολικός αριθµός των ανοικτών 

συµβολαίων κυµαινόταν ηµερησίως σε υψηλά επίπεδα µε 

τις ισορροπίες µεταξύ αγοραστών και πωλητών να 

διατηρούνται σε ευαίσθητα σηµεία. 
 

�  Επίσης, αντικρουόµενες είναι οι ενδείξεις από τη 

µελέτη τόσο των µακροπρόθεσµων συµβολαίων, όσο 

και από την ανάλυση των premium / discount που 

εµφανίζουν τα συµβόλαια απώτερης λήξης. Η 

ευρύτερη εικόνα που παρουσιάζεται στην αγορά 

διατηρείται θετική, καθώς επικρατεί µία σχετική 

αύξηση στον αριθµό των long συµβολαίων σε σχέση µε 

τον αριθµό των short συµβολαίων. Η πορεία της τιµής 

κατά τους τελευταίους µήνες έχει οδηγήσει το 

εµπόρευµα σε υψηλά επίπεδα αποτίµησης από 

τεχνικής πλευράς αλλά και θεµελιώδους ανάλυσης. 

Ωστόσο, στην αγορά του Σικάγο κυριαρχεί µία νότα 

αισιοδοξίας, καθώς οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες 

δίνουν σήµατα αγοράς, ενώ η τιµή κινείται πάνω από 

τους βραχυχρόνιους κινητούς µέσους όρους των 14 και 

των 18 ηµερών, αλλά και πάνω από το µακροχρόνιο 

κινητό µέσο όρο των 120 ηµερών µε τους traders του 

εµπορεύµατος «ποντάρουν» στο κλείσιµο του discount 

των µελλοντικών συµβολαίων. 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

�  Σύµφωνα µε την αναφορά του Υπουργείου 

Γεωργίας των Η.Π.Α. (United States Department of 

Agriculture) κατά το µήνα Μάρτιο του 2008, 

εκτιµάται ότι η συνολική παραγωγή για το 2007/2008 

θα είναι αυξηµένη κατά 10 εκατ. µετρικούς τόνους 

περίπου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Πιο 

συγκεκριµένα, η συνολική παραγωγή εκτιµάται ότι θα 

διαµορφωθεί σε 604,961 εκατ. µετρικούς τόνους, 

έναντι 593,187 εκατ. µετρικών τόνων για το 2006/07. 

Ειδικότερα, η παραγωγή του σιταριού στην 

Αυστραλία εκτιµάται ότι θα αυξηθεί σε 13,1 εκατ. 

τόνους από 10,641 εκατ. τόνους την προηγούµενη 

περίοδο, παρουσιάζοντας µία σηµαντική ποσοστιαία 

πτώση. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η παραγωγή του 

εµπορεύµατος την περίοδο 2007/08 εκτιµάται ότι θα 

προσεγγίσει τα 56,247 εκατ. τόνους έναντι 49,316 εκατ. 

τόνων για την περίοδο 2006/07, εµφανίζοντας µία 

σηµαντική άνοδο. Η Ευρώπη των 27 κρατών θα 

αποτελέσει τη µόνη περιοχή µε σηµαντική µείωση 

στην παραγωγή της αφού από τα 124,804 εκατ. τόνους 

θα πραγµατοποιήσει παραγωγή 119,646 εκατ. 

µετρικών τόνων. Η παγκόσµια κατανάλωση για την 

περίοδο 2007/08 προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος παρουσιάζοντας 

απόλυτο µέγεθος 619,622 εκατ. µετρικών τόνων, έναντι 

618,966 εκατ. τόνων που προέβλεπε η εκτίµηση του 

Φεβρουάριου. Η πρώτη χώρα στην κατανάλωση 

σιταριού, η Κίνα, µετά από µία σταθερή ανοδική 

πορεία της κατανάλωσής της τα τελευταία 5 χρόνια, 

θα παρουσιάσει στασιµότητα στα µεγέθη της, αφού η 

ζήτησή της θα παραµείνει στα 100,5 εκατ. τόνους. 

Παράλληλα, η Ευρώπη των 27 χωρών επίσης θα 

εµφανίσει σηµαντική µείωση στην κατανάλωσή της, 

αφού από τα 125,5 εκατ. τόνους θα επιδείξει ζήτηση 

της τάξεως των 119,965 εκατ. τόνων το 2007/08. Για 

την περίοδο 2007/08, τα τελικά αποθέµατα εκτιµάται 

ότι θα διαµορφωθούν σηµαντικά χαµηλότερα από τα 

επίπεδα των προηγούµενων ετών, συνεισφέροντας 

ουσιαστικά στην άκρως θετική εξέλιξη στην πορεία 

της τιµής του σιταριού. Πιο συγκεκριµένα, για την 

περίοδο 2006/2007, τα τελικά αποθέµατα του 

εµπορεύµατος διαµορφώθηκαν στα 125,064 εκατ. 

µετρικούς τόνους, έναντι 147,63 εκατ. µετρικών τόνων 

για την περίοδο 2005/2006, ενώ η εκτίµηση του µηνός 

Μαρτίου αναφέρει ότι για το 2007/08 τα τελικά 

αποθέµατα θα µειωθούν σε 110,403 εκατ. τόνους. 

Ωστόσο, στην εκτίµηση του µηνός Μαρτίου, τα τελικά 

αποθέµατα εµφανίζονται ελαφρώς αυξηµένα, αφού η 

προσφορά εκτιµάται πλέον σε ανώτερα επίπεδα κατά 

1,5 εκατ. τόνους, ενώ η ζήτηση είναι µεγαλύτερη µόνο 

κατά 0,65 εκατ. τόνους. 

 

ΣΙΤΑΡΙ 
 

 

 

Αθήνα,  28 Μαρτίου 2008 

 

∆ιαπραγµατεύεται διεθνώς 

σε δολάρια Η.Π.Α. / µπούσελ. 

 

 
 

Πηγές: United States Department of 
Agriculture, U.S. Foreign Agriculture 
Service, FYI Investors Network, 

Bloomberg, Reuters, Financial Times, 

Associated Press, New York Coffee & 
Sugar Exchange, London International 

Financial Futures & Options Exchange, 

Chicago Board of Trade, Australian 
Bureau of Agricultural & Resource 

Economics, FAOSTAT, WAOB 

(WASDE), NASS, Economist 
Intelligence Unit, International Sugar 

Organization, Sugar Online Network, 

EUROSTAT, World Trade Organization. 
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