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Какао
Част от тях са свързани с повишената конкуренция, други с намаляването на
плодородието на почвата, както и липсата на знания за това как да се прилагат
торове. Резултатът е перфектна буря от фактори, които причиняват загуби, от които
производството на какао губи своята привлекателност като жизнеспособен модел за
препитание сред по-младите поколения.
Тези предизвикателства влияят на цялата индустрия. С твърде много производители
Западна Африка е в капан на един цикъл от икономически и социален спад, от който
страдат световните доставки на какао. Докато търсенето в световен мащаб за
производството на шоколад нараства и се очаква да има повишаване през
следващите 10 години, доставките на какао намаляват, което превръща тази
суровина в изключително важен ресурс в общности където има голямо търсене.
За да се справят с тези предизвикателства единадесет водещи световни
производители на какао и шоколад се събраха в Кот д'Ивоар и Гана през май 2014,
за да стартират CocoaAction, един безпрецедентен план за поддържане на какао
индустрията и подобряване на поминъка на земеделските производители на какао.
Причината да участват тези две страни е проста, те са производители на 60% от
какаото в световен мащаб.

Несигурни времена за Какаото
И в момента Африка е доставчик на 70 процента от снабдяването на световния
пазар с какао. Делът на фермерите в Западна Африка е от съществено значение и
там все още добива на какао е основен източник на доходи за най-малко три
милиона души.

Създадени са 6 основни потока с цел да се преборят с най-големите нужди на
производителите. Те са: Торове за производителността на почвите, Развитие на
общността, Донори, Иновации, Ангажименти за измерване, Напредък и
въздействие.
Всички шест работни потоци се ръководят от членове на инициативата
CocoaAction, самостоятелно избрани въз основа на тяхната компетентност и
съответния опит.

Въпреки значителните инвестиции в различни инициативи свързани с
производството на какао фермерите се сблъскват със сериозни предизвикателства.

Търговията на валутния пазар е рискова дейност и вероятността да бъдат реализирани загуби е голяма.
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загуби. Данните имат информативен характер и не препоръчват покупката или продажбата на валутна двойка или финансов инструмент. Информацията от страниците съдържа данни от различни външни
източници, които се предоставят единствено като информационно средство. Въпреки добронамерения характер на информацията, фирмата не гарантира краен положителен ефект и " не поема отговорност за
верността на предоставената информация, както и не следва да бъде отговорна за евентуални разходи, загуби, щети, свързани с използуване на информацията от страницата. Промяната на информацията
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Какаото (3091.00) формира технически връх на 3177,00 (21.05) в състава на
възходяща вълна 3 от А на движението във възходяща посока от 21 април,
което се развива като "Импулс". Последвалият спад от върха в 3177,00
(21.05) е низходяща вълна В, която остава активна към момента с риск от
задълбочаване на спада към 3043,00 (1.06), 38,2 % на покачването от
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3016,00 (50.0 %), преди да последва възобновяване на Импулса във
възходяща посока към 3 300 във вълна 5 на вълна А. Критичното ниво за
позитивния сценарий преминава на 2868,00 (61.8 % на покачването от 30
март).
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Изобразен на графиката е
септемврийския фючърс на какао
търгуван на ICE. От средата на месец
май 2015 какаото навлезе в
традиционен период на покачване.
Този сезонен възход се очаква да
продължи до началото на месец
август същата година. Предвид факта,
че суровината е във възходяща
тенденция от началото на година,
може да очакваме сезонното
покачване да се реализира и какаото
да достигне ценовия таргет от 3300
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предишния нарастващия на търсенето.

Търсенето на шоколад се увеличава в
световен мащаб. Докато на запад
предпочитанията се променят от сладкия
към по-тъмния шоколад, то в Азия
апетита към по-сладкия се увеличава.
Това дава допълнителен тласък на
икономическия растеж на този отрасъл.
Апетита на китайците расте здраво, но е
все още далеч от запада. Към момента
Китай изяжда само 5 процента от
количеството, което се изяжда на запад.
Това е сигурен знак, че търсенето ще се
увеличава през следващите години.
Растящата популярност на тъмния
шоколад сред потребителите в САЩ и
Европа също е помогнал за да

Черният шоколад е с концентрация на
какао до 70% в сравнение със само 10%
средно в млечния шоколад. Повишеното
търсене изисква повишаване на
производството, не
малко от големият развиващ се регион в
света в Западна Африка, където Кот
д'Ивоар и Гана да достигне до 70% (при
около 60% сега) от световното
производство. A производство е на
рекордни нива в Кот д'Ивоар през
миналата година и може да бъде
надхвърлено през тази година, но
въпреки това потенциално мечешкия
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пазар на какаови фючърси продължават това създава несигурно финансово
да търгуват близо до тяхната петгодишна положение за много дребни
усреднена стойност.
производители. Отделно се появяват
различни болести поради липса на пари
за редовно пръскане.

Пазара е доста чувствителен заради
различни причини. Видяхме как се
отрази безпокойството поради вируса
Ебола по-рано тази година. За да
отговори на нарасналото търсене и да
спре нарастващия дисбаланс между
търсенето и предлагането,
производителите на какао имат нужда от
по-добри условия за отглеждане.
Недостатъчните инвестиции в Западна
Африка са довели до застаряването на
дърветата, които не се заменят навреме и

Бъдещето!
Виждаме риска от покачването на
фючърса на какаото достигайки до 5,000
долара за тон още през 2015 г. Това би
представлявало нов рекорд в цената,
който ще е далеч над този от 2011
година, когато цената стигна 3775 долара
на тон, когато войната в Кот д'Ивоар
доведе до проблеми с доставките.
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