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Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων από την Τράπεζα Πειραιώς 
                 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 
 
Μικτές τάσεις σε μηνιαίο επίπεδο κατέγραψαν οι διεθνείς μετοχικές αγορές (S&P500 +0,92% ο MCSI EM -
7,07%), με την επενδυτική κοινότητα να προβληματίζεται για το κατά πόσο οι τρέχουσες αποτιμήσεις των 
μετοχών μπορούν να διατηρηθούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.  
Ο μαζικός εμβολιασμός, η έγκριση του νέου μεγάλου προγράμματος στήριξης ύψους $1,9 τρισ. και η 
συνέχιση του QE της Fed αναμένεται να ωθήσουν την αμερικανική οικονομία σε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.  
Το δολάριο ενισχύθηκε σε μηνιαίο επίπεδο, σημαντικά κέρδη κατέγραψε το πετρέλαιο, ενώ ο χρυσός 
υποχώρησε. Τα βιομηχανικά μέταλλα, τα εμπορεύματα και η ενέργεια ενισχύθηκαν, ενώ σημαντική πτώση 
κατέγραψαν τα πολύτιμα μέταλλα και οριακά υποχώρησαν τα αγροτικά εμπορεύματα.  
Ειδικότερα, στο σιτάρι, η συνέχιση της ξηρασίας πιθανά να ενισχύσει την τιμή του, ενώ στο καλαμπόκι και 
στη σόγια, η επανεμφάνιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα πιθανά να περιορίσει τη 
ζήτησή τους. Οι πρόσφατες άσχημες καιρικές συνθήκες στο Τέξας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την 
παραγωγή πορτοκαλιών, με την αγορά να προβλέπει πιθανή ενίσχυση της τιμής τους. Στη ζάχαρη πιθανά 
να υπάρξουν πτωτικές πιέσεις, με την αγορά να αναμένει περαιτέρω διεύρυνση πλεονάσματος παραγωγής. 
Για τα βοοειδή, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ενίσχυση των τιμών τους, ως υποκατάστατο της αυξημένης 
τιμής του χοιρινού, ενώ για το ρύζι αναμένεται να κινηθούν στα τρέχοντα επίπεδα. Στο βαμβάκι, αναμένεται 
ενίσχυση της τιμής του, λόγω της ανάκαμψης της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Κίνα. 
Με το δολάριο να ενισχύεται, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων κατέγραψε οριακή πτώση (-0,21%) σε 
μηνιαίο επίπεδο, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή σε σχέση με την προσφορά, κάτι το οποίο 
αποτυπώνεται στην ενίσχυση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Oι οικονομικές συνθήκες παραμένουν 
υποστηρικτικές (καλά μακροοικονομικά στοιχεία της Κίνας, χαλαρή νομισματική πολιτική της Fed, 
αισιοδοξία για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη), με τελευταία την ενίσχυση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου η οποία, ωστόσο, αναμένεται να αυξήσει το κόστος παραγωγής με άμεση συνέπεια τη 
σημαντική ενίσχυση στις τιμές των προϊόντων. 
Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Τράπεζας 
Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά 
ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.  
Επισυνάπτεται το 3ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για το 2021, της Τράπεζας Πειραιώς. 
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