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INTRODUCCIÓ
Amb el present document es pretén argumentar, amb dades objectives, quina serà la tendència del preu
de la llet a Catalunya per al tercer trimestre de 2014, mesos de juliol, agost i setembre.
Els principals indicadors que es tindran en compte per a tal determinació són:
-

Evolució de la producció i del preu de la llet a Europa, França principalment, Espanya i Catalunya
des de gener de 2014.
Evolució del cost de la barreja pinso.
Evolució de les cotitzacions dels productes industrials als mercats internacionals, principalment llet
en pols descremada.
Evolució del preu de la llet SPOT1
Evolució del tipus de canvi Euro/Dolar (€/$)

EVOLUCIÓ DE LA PRODU CCIÓ I DEL PREU DE LA LLET CRUA
EUROPA/FRANÇA: T1-T2
El primer trimestre de l’any, comparat amb el mateix període de l’any anterior, ha registrat augments de
producció generalitzats, molts destacables a països com Anglaterra, Polònia, França i Alemanya. Els
motius principals d’aquest augment han estat les bones cotitzacions de la llet, baixada dels costos
d’alimentació i condicions atmosfèriques favorables.

Mapa d’Europa, realitzat per EUROSTAT, s’hi comparen les produccions lleteres dos períodes,
gener/març, de 2013 i 2014. En tons blavosos es destaquen aquells països que han augmentat la seva

1

Spot: Llet crua, normalment excedentària però produïda dintre de la quota de referència de
l’explotació, exclosa del contracte obligatori de subministrament de llet de vaca i que compleix la
normativa de qualitat en vigor al Reial Decret 1728/2007 de 21 de desembre. Aquest tipus de llet és
negociada setmanalment, normalment els dimecres, i és lliurada a la setmana següent. El preu
s’estableix en funció de l’oferta i la demanda sense que existeixi cap agent regulador.

Grup de remugants «Ramon Trias»

2

Estudi i prospecció del mercat de la llet i dels productes lactis
producció respecte el mateix període de l’any anterior. En tons càlids, el cas contrari, aquells països que
han disminuït la producció.
Aquest fet, sumat a l’augment estacional, típic, dels mesos primaverals ha propiciat que durant el mesos
de març i abril hi haguessin uns importants sobrants de llet que, en la mesura del possible, s’han
destinat a la producció de derivats lactis (producte industrial).
Segons les informacions facilitades pels traders 2 i industrials francesos, les torres d’assecat han
funcionat a màxim rendiment a causa de les bones cotitzacions dels derivats industrials als mercats
internacionals. Tot i l’augment de l’oferta, la demanda es manté forta.
L’augment de la producció en el conjunt d’Europa ha estabilitzat les tensions entre compradors i
venedors i ha revertit la tendència alcista del preu de la llet crua.

En el gràfic, realitzat per LTO NEDERLAND, actualitzat el març 2014, es recull l’evolució des de gener de
2001 a gener de 2014, de tres indicadors del preu de la llet. En línia groga es mostra el preu de la llet,
provinent de la mitjana aritmètica de 9 països europeus amb un contingut estandarditzat de greix i
proteïna del 4,2% i 3,4% respectivament. En línia blava, es pondera el preu de la llet, d’aquests mateixos
9 països, amb el contingut real de greix. En línia vermella discontinua es preu, suposat, que hauria de
valdre la llet crua tenint en compte el valor de dos productes industrials, la mantega i la llet en pols
descremada.
3

Les cotitzacions de la llet estàndard a França, 38 g/l de MG i 32 g/l de MP, per al present any 2014 ,
seran les següents (T1 a T4, primer a quart trimestre):

2

Traders: Negociants o tractants de llet.
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-

T1: 360 €/t
T2: 340 €/t
T3: 400 €/t
T4: 370 €/t

La mitjana anual signada per la interprofessional francesa és de 370 €/t.
A continuació, adjuntem l’evolució del preu pagat al productor francès segons el web PLM4.

Gràfic on s’explica el preu mitjà, qualitats estàndards, de la llet a França, de juliol 2013 a abril 2014, en
€/t. Aquest preu és comunicat voluntàriament pels ramaders inscrits al web.

ESPANYA I CATALUNYA
Les altes cotitzacions de la llet durant el T4 de 2013 i el T1 de 2014 coincidint amb el darrer any de
vigència de les quotes lleteres a Europa, ha motivat que molts ramaders hagin invertit en augmentar la
capacitat productiva de les seves explotacions. Entre abril 2013 i abril 2014 la producció lletera ha
augmentat un 7%, i, si se segueix aquest ritme de producció, Espanya sobrepassarà la seva quota
màxima de producció.
Bona mostra d’aquest fet és l’apreciació que han experimentat els lloguers de quota lletera a Espanya,
passant en les darreres setmana de 0,06 €/litre de quota de lloguer als 0,30 €/litre.

3

Informacions facilitades pel Responsable de compres de llet del Grup Altitude (França), Didier Bergeron

4

http://www.leprixdulait.fr/PLM/
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Entregues mensuals, sense ajustar en matèria grassa, de 2011 a 2015, segons campanyes de quota, de
l’1 d’abril a 31 de març, a Espanya.
Aquest augment de la producció, sostingut i constant des de l’agost de 2013, finalment s’ha traduït a
l’abril de 2014 amb una baixada en la cotització de la llet5, passant de 0,391 €/litre al març als 0,369 a
l’abril, prop de 6% de reducció.

Evolució del preu des d’abril 2011 a abril 2014 a Espanya en €/kg

5

Aquest preu inclou primes per volum i qualitat.
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El comportament del preu de la llet6 a Catalunya ha estat similar al d’Espanya, reduint-se de març a abril
en un 4%, passant dels 375,88 €/t als 361,14 €/t.

Cal destacar però que, les explotacions amb més volum, més d’1.000.000 kg de llet/any, arriben a
cotitzacions mitjanes de 368 €/t a l’abril.

EVOLUCIÓ DEL COST DE LES MATÈRIES PRIM ERES

Segons les informacions facilitades per l’Observatori de la llet de Catalunya, abril 2014, des de l’inici de
2014 la barreja de pinso s’ha encarit un 6,14% i registra una tendència a l’alça. En l’acumulat anual,
però, és un 3,2% més barata (321,10 €/t abril 2014 vs. 331,75 €/t abril 2013).

EVOLUCIÓ DEL COST DE LS PRODUCTES INDUSTRIALS: SMP 7

De gener a març de 2014 s’ha registrat un augment important en les exportacions comunitàries de llet
en pols. Una de les principals raons és el preu més competitiu de l’UE vers Oceania i els EUA.
Les exportacions de SMP durant el T1 han augmentat un 57%, 145.451 tones, i les exportacions de
WMP8 han augmentat un 28%, 102.069 tones. Argèlia ha contribuït a aquest increment general
demandant un 20% de producte més respecte el mateix període de l’any anterior.

6

Aquest preu inclou primes per volum i qualitat.

7

SMP: Skimmed Milk Powder (SMP): Llet en pols descremada

8

Whole Milk Powder (WMP): Llet en pols sencera
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Les exportacions de formatge s’han mantingut planes, -1%, en el primer trimestre i les exportacions de
mantega han augmentat un 19% en el T1 afavorides per les operacions amb Rússia9.

Gràfic, realitzat per CLAL a través de France Agrimer, s’hi recull l’evolució, des de 2005 a 2014, de la
cotització de la llet en pols, per a consum humà, a diferents països de la UE. En color verd, Alemanya, en
color blau, Itàlia i en color vermell, des de 2009, Holanda.
Malgrat el pic estacional de producció de llet de la primavera a Europa, i sobretot a França, amb
augments de producció de quasi el 8% entre gener i març 2014, la cotització de la SMP no s’ha
desplomat i ha mantingut la quota del 2.800 €/t. Aquest fet és encara més remarcable si es té en
consideració que les torres d’assecat han funcionat i estan funcionant al 100% de capacitat.
De gener a abril de 2014, la cotització de SMP a França, segons France Agrimer, s’ha reduït en un 13,5%,
passant de les 3.274 €/t a les 2.837 €/t., sent el preu de la UE el més competitiu en els mercats
internacionals.
A Oceania, la reducció de preu, durant el mateix període, ha estat encara major, de quasi el 19%,
passant de 3.594 €/t a les 2.829 €/t. La tendència per al juny no canvia i s’esperen cotitzacions molt
assemblades a les de la Unió Europea.
Als EUA, la reducció de preu, durant el mateix període, ha estat de poc menys del 10%. Passant del
3.345 €/t a les 3.017 €/t. La tendència però, la primera setmana de juny, ha estat alcista, amb lleugers
augments en la cotització, +0,81%.
A continuació s’adjunten dos gràfics, que comparen el T1 de 2013 i 2014, dels principals països
importadors i exportadors de SMP respectivament. Com es pot observar, la UE ha augmentat molt
considerablement el seu pes exportador10.

9

Font: http://www.pymeslacteas.com.ar/articulos.php?id=2972
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EVOLUCIÓ DEL PREU DE LA LLET SPOT DE GENER A JUNY DE 2 014

Un dels indicadors més sensibles per a fer pronòstics sobre l’evolució de la cotització dels productes
industrials és la cotització de la llet spot, sobretot en països on la indústria lletera està ben diversificada
com és el cas de França o Alemanya.
El pic de producció de la primavera, un temps atmosfèric benigne a la UE i uns costos d’alimentació
sensiblement més baixos, en comparació amb l’any 2013, un 10% més reduïts11, han possibilitat que
durant unes 8 setmanes l’oferta superés la demanda i es creessin interessants oportunitats de compra
en el mercat spot.

10

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/trade-main-competitors_en.pdf

11

De gener de 2013 a gener de 2014
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Des d’inicis de 2014, el preu spot de la llet crua s’ha arribat a depreciar quasi un 40%, assolint-se aquest
màxim durant les festivitats de Setmana Santa. Actualment, el preu es troba poc més d’un 20%
12
depreciat respecte gener de 2014 .

El comportament de la cotització de la llet pasteuritzada descremada ha estat similar durant el primer
semestre de l’any 2014, amb importants depreciacions que oscil·len entre el 44% del passat maig a
l’actual 33%13.

12

Elaboració pròpia a través del sondeig setmanal de cotitzacions a Espanya i França (inclou ports de
transport)
13

Elaboració pròpia a través del sondeig setmanal de cotitzacions a Espanya i França (inclou ports de
transport)
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Des de fa 3-4 setmanes, setmana 20 (S20), la caiguda lliure de les cotitzacions de la llet spot s’ha aturat,
sobretot a França, coincidint amb l’aturada del pic de producció i a la menor disponibilitat d’aquest tipus
de llet. Les torres d’assecat de llet europees estan absorbint la majoria de sobrants de llet en previsió
que la demanda dels mercats internacionals continuï sent forta. A més, països eminentment productors
darrerament estan prenent posicions compradores reduint encara més la possible oferta.
A la setmana 24, la spot de llet crua, ports de transports inclosos, s’ha posicionat als 370 €/t sortida de
França, intuint-se, en properes setmanes, un repunt, avançat, en la cotització dels productes industrials,
més propi dels darrers mesos d’estiu.

El mercat espanyol de llet spot viu aliè a aquestes tensions compradores europees, en part per unes
produccions lleteres encara sostingudes en la banda alta. Amb l’arribada de les calors estivals i la
conseqüent caiguda de produccions es preveuen canvis en aquesta tendència. Actualment, S25, la llet
spot crua a Catalunya se situa al voltant dels 320-330 €/t sortida.

EVOLUCIÓ DEL TIPUS D E CANVI €/$

El tipus de canvi Euro/Dollar, més debilitat durant aquest final T2, està afavorint les exportacions de
productes industrials de la UE cap als principals països importadors.
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De seguir aquesta tendència, promoguda pel BCE14, sumat al fet que la llet crua, actualment, és més
competitiva a la UE, s’estaria propiciant que part de les exportacions realitzades habitualment pels EUA i
Nova Zelanda les podrien dur a terme els països europeus.
Mentre els estocs d’Europa siguin capaços d’absorbir aquest possible augment de demanda no hi
hauran tensions inflacionistes en el preu de la llet crua, mantenint els nivells de preus actuals.

Gràfic on s’hi recull l’evolució, semestral, des de mitjans de desembre de 2013 fins el passat 9 de juny de
2014, del tipus de canvi Euro/Dollar.

14

BCE: Banc Central Europeu
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Gràfic, realitzat mitjançant les dades de LTO NEDERLAND i l’USDA, on s’hi recull l’evolució del preu de la
llet dels principals subministradors mundials de llet: Nova Zelanda, en verd, EUA, en vermell i la UE, en
blau puntejat. El preu de Nova Zelanda està ajustat al 4,2% de greix i al 3,35% de proteïna i el preu dels
EUA està ajustat al 4,2% de greix.

CONCLUSIONS

-

-

-

-

-

Les bones dades assolides en exportació de productes industrials a la UE durant el T1 i T2,
juntament amb la baixada de producció estival fan preveure preus de la llet crua, en el global de la
UE, per a la T3 entre lleugera i moderadament a l’alça, però en cap cas en tendència baixista.
Els preus de la llet spot provinents de França augmentaran moderadament. Els sobrants de llet que
hi puguin haver seran absorbits per les industries especialitzades en produir producte industrial. El
preu per tona, sortida de França, no estarà per sota de 425 euros.
La indústria lletera espanyola viu aliena, de moment, a les tensions dels mercats internacionals i ha
aprofitat el pic de producció primaveral per tal de corregir a la baixa la cotització de la tona de llet
crua.
El T3 a Espanya no presenta, a dia d’avui, indicis que facin presagiar un repunt en la cotització de la
llet, més aviat el contrari. Històricament, en aquest període, l’oferta supera a la demanda perquè la
indústria lletera redueix el volum d’operacions per adaptar-se a les necessitats del mercat, menys
demandant de producte (llet UHT).
La cotització de la llet crua en el global d’Espanya, un 10% i un 16% superior respecte abril de 2013
i 2012 respectivament, juntament amb uns preus de l’alimentació inferiors respecte 2013 no fan
presagiar una reducció de la producció i es confirmaria així, una oferta estable de llet per als
propers mesos estivals. Aquest fet possibilitaria una pressió a la baixa dels preus al sector primari.
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