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H ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
 Στη διάρκεια του 2005, το εµπόρευµα κινήθηκε µε
υψηλή µεταβλητότητα, µε εύρος διακύµανσης της
τάξεως των 45,00 – 60,00 σεντς / λίµπρα. Στη διάρκεια

του 2006, η αγορά χαρακτηρίστηκε από τη
συντήρηση των περιοχών διακύµανσης που
εµφάνισε το εµπόρευµα κατά το προηγούµενο έτος.
Η τιµή προσέγγισε το σηµαντικό ψυχολογικό
επίπεδο σηµασίας των 60,00 σεντς ανά λίµπρα, ενώ
την πιθανότητα περαιτέρω ανόδου της τιµής δεν
ενίσχυσαν σηµαντικές εξελίξεις στις θεµελιώδεις
δυνάµεις της αγοράς. Ωστόσο, από την αρχή του
νέου έτους, η τιµή του εµπορεύµατος ακολουθεί
ένα ανοδικό κανάλι τιµών. Η αγορά του βαµβακιού
επηρεάζεται σε µέγιστο βαθµό από τις θεµελιώδεις
δυνάµεις, και λιγότερο από τις τεχνικές της όψεις.
Ρυθµιστικό παράγοντα στην πορεία της τιµής του
εµπορεύµατος διαδραµατίζει το ύψος των
αποθεµάτων. Στο τρέχον οικονοµικό έτος, οι
εκτιµήσεις επισηµαίνουν ότι το επίπεδο των
αποθεµάτων του εµπορεύµατος θα κυµανθεί σε
χαµηλότερα επίπεδα. Ο παραπάνω λόγος µπορεί να
αποτελέσει την αιτία για άνοδο της τιµής, µε τις
τιµές
των
απώτερων
συµβολαίων
να
σηµατοδοτούν ότι η αγορά του βάµβακος
βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα τιµών.
 Η τιµή του εµπορεύµατος κινήθηκε πτωτικά στη
διάρκεια του µηνός Νοεµβρίου του 2007, αλλάζοντας
ουσιαστικά την ανοδική τάση και τροχιά του
προηγούµενου 2µήνου. Πιο συγκεκριµένα, η τιµή
στο προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του
2008 στην αγορά της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 5
∆εκεµβρίου 2007, άνοιξε στα 63,80 σεντς ανά λίµπρα
και έπειτα από στενή διακύµανση στα επίπεδα των
63,10 – 63,80 σεντς ανά λίµπρα και έκλεισε στα
63,37 σεντς ανά λίµπρα, µειωµένη οριακά κατά
0,20%. Στο δε προθεσµιακό συµβόλαιο λήξεως
Μαΐου του 2008, η τιµή του εµπορεύµατος έκλεισε
στα 64,98 σεντς ανά λίµπρα, µειωµένη κατά 0,18% ή
0,13 σεντς ανά λίµπρα. Τέλος, στα συµβόλαια λήξεως
Ιουλίου του 2008, η τιµή του εµπορεύµατος έκλεισε
στα 66,69 σεντς ανά λίµπρα, πτωτικά κατά 0,19%.
Στο απώτερο συµβόλαιο λήξεως του ∆εκεµβρίου του
2008, η τιµή του εµπορεύµατος δεν παρουσίασε
µεταβολές και διαµορφώθηκε στα 71,11 σεντς ανά
λίµπρα. Ανάλογα κινήθηκε το εµπόρευµα σε όλες τις
αγορές διαπραγµάτευσης, καθώς ο διεθνής δείκτης
τιµών του Cotlook A έκλεισε στα 68,15 σεντς ανά
λίµπρα, αυξηµένος κατά 0,12%.
 Την παρούσα χρονική στιγµή, στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008 στην αγορά της
Νέας Υόρκης, η τιµή του εµπορεύµατος κινείται κάτω
από το βραχυχρόνιο κινητό µέσο όρο των 20 ηµερών
και εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον κινητό
µέσο όρο των 120 ηµερών. Το διάγραµµα της τιµής
σε µηνιαία βάση παραµένει ανοδικό για τη συνέχεια,
σε συνδυασµό µε το premium που εµφανίζουν τα
συµβόλαια απώτερης λήξης. Σε βραχυχρόνιο επίπεδο
είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί η καθοδική κίνηση,
αφού οι τεχνικοί δείκτες του εµπορεύµατος αρχίζουν
να δείχνουν «αγορές» για το βαµβάκι. Σε
βραχυχρόνιους όρους, η τιµή του βαµβακιού
εξακολουθεί να βρίσκεται εντός ενός κρίσιµου

καναλιού, του οποίου η άνω βάση τοποθετείται στα
επίπεδα των 70,00 σεντς ανά λίµπρα και η κάτω βάση
στα 60,00 σεντς ανά λίµπρα. Σηµαντική στήριξη για
την τιµή του εµπορεύµατος στο προθεσµιακό
συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008 αποτελεί πλέον
το επίπεδο των 62,00 σεντς ανά λίµπρα.
Επισηµαίνεται ότι οι περισσότεροι βραχυχρόνιοι
τεχνικοί δείκτες δεν κινούνται ακόµα κοντά σε
υπερπωληµένες ζώνες τιµών, µε αποτέλεσµα να
ενισχύεται η βραχυχρόνια πιθανότητα της ανοδικής
κίνησης. Χαρακτηριστικά επισηµαίνεται ότι ο
ταλαντωτής R.S.I. 14 ηµερών βρίσκεται στα επίπεδα
του 30,66, ενώ το open interest είναι σε υψηλά
επίπεδα για την εποχή, σε σχέση µε τους µέσους
όρους της αγοράς.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύµφωνα µε το United States Department of
Agriculture, στην αναφορά του Νοεµβρίου του 2007, η
συνολική παγκόσµια προσφορά βαµβακιού κατά την
περίοδο 2006/07, προβλέπεται στα επίπεδα των
219,598 εκατ. σακιών των 480 λιµπρών, εµφανίζοντας
οριακή αύξηση σε σχέση µε την περίοδο 2005/06, όπου
η προσφορά είχε διαµορφωθεί σε 219,330 εκατ. σακιά
των 480 λιµπρών. Για την περίοδο 2007/08, οι
προβλέψεις του U.S.D.A. αναφέρουν ότι η παγκόσµια
παραγωγή θα διαµορφωθεί σε 119,360 εκατ. σακιά
των 480 λιµπρών, µειωµένη κατά 2,12%, σε σχέση µε
την περίοδο 2006/07. Σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη,
η παγκόσµια κατανάλωση βαµβακιού κατά την περίοδο
2007/08, προβλέπεται στα επίπεδα των 129,245 εκατ.
σακιών, εµφανίζοντας αύξηση κατά 4,83% σε σχέση
µε την περίοδο 2006/07. Τα τελικά αποθέµατα του
εµπορεύµατος, µέγεθος το οποίο αποτελεί και
αποφασιστικό παράγοντα για την πορεία της τιµής,
προβλέπεται ότι θα κινηθούν χαµηλότερα για την
περίοδο 2007/08, καθώς θα διαµορφωθούν σε 54,806
εκατ. σακιά των 480 λιµπρών, σε σχέση µε τα 60,831
εκατ. σακιά το 2006/07, ήτοι µείωση κατά 9,90%.
 Σύµφωνα µε το United States Department of
Agriculture, στην αναφορά του Νοεµβρίου 2007, οι
συνολικές παγκόσµιες εξαγωγές βαµβακιού κατά την
περίοδο 2007/08, προβλέπονται στα επίπεδα των
41,111 εκατ. σακιών των 480 λιµπρών, εµφανίζοντας
άνοδο κατά 9,20% σε σχέση µε την περίοδο 2006/07,
όπου το αντίστοιχο µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 37,647
εκατ. σακιά των 480 λιµπρών. Σύµφωνα µε την εν λόγω
µελέτη, η συνολική παραγωγή καλλιέργειας
βαµβακιού κατά την περίοδο 2006/07, προβλέπεται στα
επίπεδα των 33,76,69 εκατ. εκταρίων, εµφανίζοντας
µείωση κατά 2,71% σε σχέση µε την περίοδο 2006/07.
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