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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2004 - 2006
Μεγέθη

2004

2005

2006

Ευρώπη

1.569

1.702

1.698

Αφρική

100

130

140

Αµερική

2.005

2.042

2.068

Ασία

3.002

3.486

3.895

Ωκεανία

281

276

249

Παγκόσµια
Παραγωγή

6.957

7.636

8.049

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2004 – 2006

Μεγέθη

2004

2005

2006

Ευρώπη

1.933

2.003

1.935

Αφρική

112

113

126

Αµερική

2.042

2.123

2.170

Ασία

3.104

3.538

3.799

Ωκεανία

40

29

29

Παγκόσµια
Ζήτηση

7.283

7.807

8.059

Πηγή: AME Mineral Economics, U.S.D.A. Mineral
Survey ΑΒΑRE., International Lead and Zinc Study
Group.
Τα µεγέθη παρουσιάζονται σε χιλιάδες µετρικούς
τόνους (τα ποσά ενδέχεται να µην αθροίζονται λόγω
στρογγυλοποίησης).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ
ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 – 2008F
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 Η τιµή του µόλυβδου κατά το έτος 2004 διέγραψε

µία αλµατώδη ανοδική τροχιά, κινούµενη σε ένα ευρύ
κανάλι, µε πάνω όριο τα 1.000 δολάρια ανά τόνο και
κάτω όριο τα 700 δολάρια. Στη διάρκεια του έτους
2005, η τιµή του εµπορεύµατος στηρίχθηκε από τις
θεµελιώδεις δυνάµεις της αγοράς, ενώ το 2006 η
πορεία της τιµής οδήγησε το εµπόρευµα στα 1.800
δολάρια. Στη διάρκεια του 2007, οι τιµές του
εµπορεύµατος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενώ
προσέγγισαν και τα 3.500 δολάρια ανά τόνο. Στη
συνέχεια ωστόσο, η τιµή του µετάλλου επανήλθε σε
χαµηλότερα επίπεδα, χωρίς όµως να αναιρέσει την
ανοδική της τροχιά, την οποία εξακολουθεί να διατηρεί
µέχρι την παρούσα χρονική στιγµή. Οι ενδείξεις
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το 2007, για 4ο διαδοχικό
έτος, οι δυνάµεις της κατανάλωσης «υπερνίκησαν» τις
αντίστοιχες της παραγωγής. Η εικόνα ωστόσο για το
2008 είναι εν µέρει διαφορετική. Η παραγωγή
εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει την ζήτηση, έστω και
οριακά, αφού οι πρώιµες προβλέψεις αναφέρουν ότι
για το τρέχον έτος η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 5,4%,
ενώ η ζήτηση κατά 5,1%. Επισηµαίνεται ότι η πορεία
της τιµής του µόλυβδου επηρεάζεται σε ιδιαίτερα
σηµαντικό βαθµό από τις τιµές του χάλυβα, αλλά και
από την πορεία των υπόλοιπων βιοµηχανικών
εµπορευµάτων. Βασική στήριξη για την ανοδική
πορεία του µόλυβδου θα αποτελέσουν οι «διπλοί
πάτοι» των 2.500 δολαρίων, ενώ από την άλλη πλευρά,
οι αντιστάσεις των 3.000 δολαρίων και των 3.200
δολαρίων είναι ακόµα πιο ουσιαστικές.
 Η τιµή µετρητοίς του µετάλλου στην αγορά του

Λονδίνου (London Metal Exchange) την 6 Φεβρουαρίου
2008 έκλεισε στα 2.800 δολάρια ανά µετρικό τόνο,
παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως του 1,12%. Στα
προθεσµιακά συµβόλαια απώτερης λήξης, η τιµή του
εµπορεύµατος κινήθηκε µε ανάλογο τρόπο. Πιο
συγκεκριµένα, η τιµή του µετάλλου στο τρίµηνο
προθεσµιακό συµβόλαιο έκλεισε στα 2.795 δολάρια
ανά µετρικό τόνο, ενώ στο µακροπρόθεσµο συµβόλαιο
λήξεως 15 µηνών, η τιµή διαµορφώθηκε στα 2.728
δολάρια ανά µετρικό τόνο. Η τιµή του εµπορεύµατος την
παρούσα χρονική στιγµή διαπραγµατεύεται κάτω από
τους κινητούς µέσους όρους των 10 και των 20
ηµερών, αλλά και πάνω από το µακροπρόθεσµο κινητό
µέσο όρο των 120 ηµερών. Σύµφωνα µε την επίσηµη
ανακοίνωση του London Metal Exchange, τα αποθέµατα
του µετάλλου το Μάρτιο του 2007, διαµορφώθηκαν σε
49.000 µετρικούς τόνους, µέγεθος σηµαντικά αυξηµένο σε
σχέση µε τις τελευταίες ανακοινώσεις, ενώ το µέγεθος
είναι αισθητά αυξηµένο και σε σχέση µε το µέσο όρο των
δύο τελευταίων ετών, στοιχείο ανησυχητικό για την τιµή.

International Lead and Zinc Study Group κατά τη
διάρκεια του 2006 µειώθηκε οριακά κατά 4 χιλ.
τόνους, διαµορφούµενη σε 1.698 χιλ. τόνους, έναντι
1.702 χιλ. τόνων για το 2005, ήτοι µία µικρή µείωση
της τάξεως του 0,23%. Η παραγωγή της Αµερικής
διαµορφώθηκε σε 2.068 χιλιάδες µετρικούς τόνους,
κινούµενη ανοδικά, από 2.042 χιλ. µερικούς τόνους το
2005. Η σηµαντική αύξηση στην περιοχή της Ασίας
κατά 409.000 µετρικούς τόνους, ήτοι 11,17%,
αντιστάθµισε τις µειώσεις των υπολοίπων περιοχών
και ταυτόχρονα οδήγησε στη θετική µεταβολή
παγκοσµίως για το σύνολο του 2006. Τέλος, το 2006, η
περιοχή της Ωκεανίας, κατέγραψε µία πτωτική κίνηση
κατά 25 χιλ. µετρικούς τόνους, ήτοι κατά 9,78%.
Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
 Οι εκτιµήσεις του AME Mineral Economics και του

International Lead and Zinc Study Group αναφέρουν µία
αξιοσηµείωτη ανοδική κίνηση στα µεγέθη της
κατανάλωσης κατά το 2006. Πιο συγκεκριµένα, οι
εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η ετήσια ποσοστιαία αύξηση
προσέγγισε τα επίπεδα του 3,22%, καθώς το απόλυτο
µέγεθος ανήλθε 7.807 χιλ. µετρικούς τόνους το 2005, εν
συγκρίσει µε 8.059 χιλ. µετρικούς τόνους στο 2006,
ήτοι αύξηση κατά 252 χιλ. µετρικούς τόνους. Οι
αναλυτές του AME Mineral Economics αναφέρουν ότι οι
περιοχές µε τη µεγαλύτερη αρνητική µεταβολή ήταν η
Ευρώπη και η Αµερική. Πιο συγκεκριµένα, η
κατανάλωση για το 2006 στην περιοχή διαµορφώθηκε
σε 2.525 χιλ. µετρικούς τόνους, έναντι 2.559 χιλ.
µετρικών τόνων για το 2005. Παρά την ανοδική πορεία
από την πλευρά της προσφοράς, για το σύνολο του
2006, η αγορά του εµπορεύµατος εξακολούθησε να
βρίσκεται σε µία κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης,
όπως συνέβη το 2004 και το 2003. Οι εκτιµήσεις του
AME Mineral Economics και του USDA Mineral
Survey για την κατανάλωση της Ωκεανίας κατά το
12µηνο του 2006 αναφέρουν ότι η τελευταία σηµείωσε
µία µικρή αύξηση στους 463 χιλ. τόνους. Στην περιοχή
της Ασίας, η κατανάλωση µόλυβδου ήταν ανοδική για
το 12µηνο του 2006 στους 5.605 χιλ. τόνους, ενώ η
κατανάλωση στην περιοχή της Αµερικής προσέγγισε
τους 1.863 χιλ. µετρικούς τόνους. Οι επόµενες
εβδοµάδες θα είναι καθοριστικές για την περαιτέρω
πορεία του εµπορεύµατος ενόψει των νέων
προβλέψεων για τα επίπεδα της παραγωγής, της
κατανάλωσης και της ζήτησης για το έτος 2008.
ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (δολ. /τόνο)
Περίοδος 01/01/1998 – 06/02/2007
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Οι εκτιµήσεις του AME Mineral Economics
International Lead and Zinc Study Group χαρακτηρίζονται
θετικές για τις δυνάµεις της προσφοράς στην περίοδο του
2006. Η συνολική παραγωγή µόλυβδου για την εν λόγω
περίοδο, διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 8.049 χιλ.
µετρικών τόνων, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του
2005, η παραγωγή εκτιµάται ότι προσέγγισε 7.636 χιλ.
µετρικούς τόνους, γεγονός το οποίο αποτελεί µία
αύξηση της τάξεως του 5,41%, ή 413 χιλ. µετρικών
τόνων. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή της Ευρώπης,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του AME Mineral
Economics, του U.S.D.A. Mineral Survey και του
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