Sobre preus de la llet i lactis

INFORMACIÓ DE PREUS I TENDÈNCIES A PARTIR DE PLM JULIOL 2014

PREUS
FRANÇA
Juliol 2014: 38,43 ct. €/kg (hi ha prima estacionalitat) (Juny 2014: 36,79 ct. €/kg; Maig 2014: 34,538;
Abril 2014: 34,445; Març 2014: 37,565; Febrer 2014: 38,207).
Les dades del mes en curs, sempre, són provisionals. En aquest cas fan referència a 10 lleteries, i, en
canvi, les del mes anterior, juny 2014, ja són la mitjana de 20 lleteries.
Veure: http://www.leprixdulait.fr/PLM/

HOLANDA
Juliol 2014: 39,5 ct. €/kg ( - 2,5 ct. €/kg que el juny; - 0,5 ct. que al juliol de 2013). Des del juny de 2013 el
preu base no ha baixat de 40 ct. €/kg del 3,47% de proteïna 4,41% de greix i 4,51% de lactosa.

NOVA ZELANDA
Fonterra podria baixar el preu fins a 22 ct. €/kg ja que la taxa de canvi de divises impacta sobre les
rendes (1 NZ$ = 0,86 US$).

EUA
Hi ha inquietud pel fet que la producció mundial de llet augmenta 2,6% per any, mentre que la demanda
ho fa en el 2% anual. Preus alts. Juliol 2014: 37,5 ct. €/kg (Juny 2014: 37 ct. €/kg). De moment són
superiors als de l’any passat. La producció ha augmentat un 1% cada mes respecte de l’any 2013.

ALEMANYA
Algunes indústries proposen un compromís de 39 ct. €/kg fins el febrer de 2015.

PREUS PRODUCTES LACTIS
La tendència dels mercats al 15 de juliol era a la baixa, però amb bons preus.
Llet en pols: 2.890 €/t igual que al juny (maig: 2.850 €/t; abril: 2.700).
Mantega: 3.565 €/t igual que al juny (maig: 3.395 €/t).
Llet en pols del 26 %: 3.200 €/t (juny: 3.100 €/t; maig: 3.150 €/t; abril 3.500). Al juliol de 2013 es
negociava a 3.550 €/t.
Lactosèrum en pols: 990 €/t igual que al juny (maig: 965 €/t; abril: 960). Al juliol de 2013 era de 950 €/t.

Grup de remugants “Ramon Trias”
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