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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
 

�  Μετά από την προσέγγιση των 1.350 δολαρίων 

ανά τόνο του φυσικού ελαστικού (TSR20 

US$/tonne), η τιµή του φυσικού ελαστικού στη 

διάρκεια του 2005 διαµορφώθηκε σε 1.535 δολάρια 

ανά τόνο, επηρεαζόµενη θετικά τόσο από τις 

θεµελιώδεις δυνάµεις όσο και από τη συµµετοχή 

κερδοσκοπικών funds στην αγορά. Στη διάρκεια 

του έτους 2006, η τιµή διαµορφώθηκε σε µέσα 

επίπεδα στα 2.113 δολάρια ανά τόνο στην αγορά 

της Νέας Υόρκης και 334 δολάρια Σιγκαπούρης 

ανά χιλιόγραµµο (SICOM, RSS3, S$/tonne), ενώ το 

2007, η τιµή ανήλθε σε 2.321 δολάρια στη Νέα 

Υόρκη. Η µακροπρόθεσµη πορεία της τιµής του 

φυσικού ελαστικού θα εξαρτηθεί από το µίγµα που 

θα δηµιουργήσουν οι θεµελιώδεις δυνάµεις της 

αγοράς, το πετρέλαιο και ο συνδυασµός τους µε την 

πορεία βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών στις 

οικονοµίες της Ασίας. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

της τιµής θα έχει η πορεία του πετρελαίου, καθώς 

το φυσικό ελαστικό επηρεάζεται από τις 

διακυµάνσεις των τιµών του «µαύρου χρυσού». Η 

νέα αύξηση των αποθεµάτων κατά τη διάρκεια της 

επόµενης χρήσης έχει ήδη προσδώσει επιπρόσθετη 

µεταβλητότητα στην αγορά του εµπορεύµατος, 

ωστόσο η µεσοπρόθεσµη εικόνα της αγοράς µπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως ανοδική. 
 

�  Η τιµή του φυσικού ελαστικού διανύει µία φάση 

έντονων διακυµάνσεων, καθώς συνεχίζει να βρίσκεται 

εντός του ανοδικού καναλιού στο οποίο έχει εισέλθει 

από τις αρχές του 2008. Στην αγορά εµπορευµάτων 

του Λονδίνου (London KL RSS no 1) την Τετάρτη 

16 Απριλίου του 2008, η τιµή του φυσικού 

ελαστικού έπειτα από διακύµανση της τάξεως των 

26 αγγλικών πεννών ανά χιλιόγραµµο έκλεισε στις 

84,10 αγγλικές πέννες ανά χιλιόγραµµο, 

καταγράφοντας άνοδο της τάξεως της του 0,69% 

σε σχέση µε το προηγούµενο κλείσιµο. Στο 

Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων της Σιγκαπούρης, η 

προθεσµιακή τιµή µηνός Μαΐου του 2008 για το 

συµβόλαιο του RSS1 έκλεισε στα 389,75 δολάρια 

Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραµµο, παρουσιάζοντας άνοδο 

1,10% σε σχέση µε το προηγούµενο κλείσιµο. Το 

συµβόλαιο λήξεως Σεπτεµβρίου του 2008 δείχνει ότι η 

τιµή µπορεί να κινηθεί χαµηλότερα, βάσει του discount 

που έχει δηµιουργηθεί. Πάντως, η τιµή του 

εµπορεύµατος βρίσκεται εντός ανοδικού καναλιού, 

πιθανή βάση του οποίου µπορεί να αποτελέσει το 

κρίσιµο ψυχολογικό επίπεδο των 85 αγγλικών πεννών 

ανά χιλιόγραµµο, ή των 400 δολαρίων Σιγκαπούρης 

ανά χιλιόγραµµο. Η τεχνική εικόνα του εµπορεύµατος 

προεξοφλεί την πιθανή συνέχιση της υπάρχουσας 

βραχυπρόθεσµης τάσης. 
 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

�  Σύµφωνα µε την αναφορά του Υπουργείου 

Γεωργίας των Η.Π.Α., του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για το 

Φυσικό Ελαστικό και του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (United States Department of Agriculture, 

International Natural Rubber Organization, World 

Trade Organization), η συνολική παραγωγή για το 

2007 ήταν αυξηµένη κατά 207 χιλιάδες µετρικούς 

τόνους. Το απόλυτο µέγεθος της παραγωγής 

εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε σε 9,893 εκατ. 

µετρικούς τόνους, έναντι 9,686 εκατ. µετρικών 

τόνων για το 2006, παρουσιάζοντας µία άνοδο της 

τάξεως του 2,14%. Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή του 

φυσικού ελαστικού στη Νοτιανατολική Ασία, η οποία 

αποτελεί και τη µεγαλύτερη περιοχή παραγωγής, 

ξεπέρασε το επίπεδο ρεκόρ του 2006 και 

διαµορφώθηκε σε 9,424 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας 

µία ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 11,16% σε 

σχέση µε το 2006. Στην περιοχή της Λατινικής 

Αµερικής, η συγκοµιδή του φυσικού ελαστικού για το 

2007 εκτιµάται ότι παρουσίασε αύξηση ύψους 6,93% 

και διαµορφώθηκε σε 0,216 εκατ. τόνους, έναντι 0,202 

εκατ. µετρικών τόνων για το 2006. Μεγάλη αύξηση 

στην παραγωγή της αντιµετώπισε η Αφρική, καθώς το 

αντίστοιχο επίπεδο αυξήθηκε σε 0,452 εκατ. τόνους 

από 0,421 εκατ. τόνους το 2006. 
 

�  Τα παγκόσµια αποθέµατα για το έτος 2007 

εκτιµάται ότι κινήθηκαν ανοδικά, διαµορφούµενα 

µε θετικό πρόσηµο. Για την ακρίβεια ανήλθαν σε 

2.246 χιλιάδες µετρικούς τόνους το 2007, από -2.088 

χιλιάδες µετρικούς τόνους για το 2006. Η παγκόσµια 

κατανάλωση για το 2007 εκτιµάται ότι κινήθηκε 

σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε το 2006, 

παρουσιάζοντας µία άνοδο της τάξεως του 5,63%, 

κυµαινόµενη στα 9,735 εκατ. µετρικούς τόνους κατά 

το 2007, ενώ και για το 2006 είχε επιδείξει ρυθµό 

αύξησης της τάξεως του 4,81%. Σηµαντικές περιοχές 

στην κατανάλωση φυσικού ελαστικού εµφανίσθηκαν 

οι Ασία, Ωκεανία, Β. Αµερική και Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

�  Η παγκόσµια παραγωγή συνθετικού ελαστικού 

για το 2007 ανήλθε σε 13,596 εκατ. µετρικούς 

τόνους, εµφανίζοντας σηµαντική άνοδο της τάξεως 

του 6,78% σε ετήσια βάση, µε την περιοχή της 

Ασίας - Ωκεανίας να εµφανίζει µία επίδοση της 

τάξεως των 5,994 εκατ. µετρικών τόνων κατά το 

2006. Η παγκόσµια κατανάλωση συνθετικού 

προϊόντος διαµορφώθηκε σε 13,197 εκατ. 

µετρικούς τόνους, κινούµενη ανοδικά κατά 6,68% 

σε ετήσια βάση, καθώς το 2006 το αντίστοιχο 

µέγεθος είχε διαµορφωθεί σε 12,371 εκατ. 

µετρικούς τόνους. Η περιοχή της Ασίας - Ωκεανίας 

διατήρησε για ακόµα ένα έτος τα σκήπτρα στην 

κατανάλωση του εµπορεύµατος. 

 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 
(δολάρια Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραµµο) 

Πηγές: United States Department of Agriculture, U.S. Foreign Agriculture Service, International Natural Rubber Organization, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Associated Press, Chicago Mercantile Exchange, Australian Bureau of Agricultural & 

Resource Economics, F.A.O. STAT, W.A.O.B., W.A.S.D.E., Economist Intelligence Unit, Matrix Trading Group, Agriculture Statistics Board, National Agricultural Statistic Services. 

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: ΟΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2006 – 2007 
(τα µεγέθη αναφέρονται σε χιλ. µετρικούς τόνους) 

Περιοχή 2006 2007 

Λ. Αµερική 202 216 

Αφρική 421 452 

Ν.Α. Ασία 9.320 9.424 

Σύνολο 9.686 9.893 

Πλεόνασµα 470 158 
0 

Πηγή: International Natural Rubber Organisation. 

Περιοχή 2006 2007 

Β. Αµερική 1.148 1.157 

Λ. Αµερική 520 551 

Ε.Ε. 1.282 1.372 

Λοιπή Ευρώπη 177 206 

Αφρική 118 123 

Ασία & Ωκεανία 5.954 6.325 

Σύνολο 9.216 9.735 
 

Πηγή: International Natural Rubber Organisation. 

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: ΟΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2006 – 2007 
(τα µεγέθη αναφέρονται σε χιλ. µετρικούς τόνους) 

Περιοχή 2006 2007 

Β. Αµερική 2.685 2.790 

Λ. Αµερική 660 677 

Ε.Ε. 2.725 2.774 

Λοιπή Ευρώπη 1.301 1.290 

Αφρική 67 71 

Ασία & Ωκεανία 5.294 5.994 

Σύνολο 12.733 13.596 
 

Πηγή: International Natural Rubber Organisation. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2006 – 2007 
(τα µεγέθη αναφέρονται σε χιλ. µετρικούς τόνους) 

Περιοχή 2006 2007 

Β. Αµερική 2.228 2.032 

Λ. Αµερική 766 805 

Ε.Ε. 2.518 2.508 

Λοιπή Ευρώπη 932 913 

Αφρική 104 101 

Ασία & Ωκεανία 5.242 5.730 

Σύνολο 11.895 12.222 
 

Πηγή: International Natural Rubber Organisation. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ: ΟΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2006 – 2007 
(τα µεγέθη αναφέρονται σε χιλ. µετρικούς τόνους) 


