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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑ∆ΙΟΥ 
 

�  Για το 2005, η τιµή του παλλαδίου κινήθηκε µε 

µικρή συσχέτιση µε τις αγορές των πολύτιµων 

µετάλλων, µε την τιµή να ανέρχεται σε µέσα επίπεδα 

έως τα 203,41 δολάρια ανά ουγκιά. Από τα τέλη 

Οκτωβρίου του 2005, ωστόσο, η τιµή του µετάλλου 

εισήλθε σε ανοδική φάση. Στη διάρκεια του έτους 

2006, η αγορά του παλλαδίου κινήθηκε σε µια ζώνη 

τιµών της τάξεως των 260 – 400 δολαρίων ανά ουγκιά, 

µε την ευρύτερη ανοδική πορεία των αγορών των 

πολύτιµων µετάλλων να επηρεάζει σε σηµαντικό 

βαθµό την τιµή του παλλαδίου. Η µέση τιµή του 

µετάλλου για την περίοδο του 2006 ήταν 322,67 

δολάρια ανά ουγκιά. Για το 2007, η µέση τιµή του 

πολύτιµου µετάλλου ανήλθε σε 354,86 δολάρια ανά 

ουγκιά. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση 

στην αγορά του πολύτιµου µετάλλου, οι σχετικές 

θεµελιώδεις εκτιµήσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι η 

τιµή του παλλαδίου για τα επόµενα έτη θα διατηρηθεί 

σε σχετικά ανώτερα επίπεδα, καθώς τόσο η ζήτηση για 

το µέταλλο θα παρουσιάσει έντονους ρυθµούς 

αύξησης, όσο και ο βαθµός χρήσης του σε νέες 

εφαρµογές θα διατηρηθεί υψηλός. 
 

�  Η αγορά του παλλαδίου στη διάρκεια του µηνός 
Ιανουαρίου 2008 κινείται µε υψηλή ηµερήσια 

µεταβλητότητα, σε ένα εύρος τιµών 370 - 380 δολαρίων 

ανά ουγκιά. Η τιµή του εµπορεύµατος στο προθεσµιακό 

συµβόλαιο λήξεως Μαρτίου του 2008, την Τετάρτη 16 

Ιανουαρίου του 2008 έκλεισε στα 377,85 δολάρια ανά 

ουγκιά, µειωµένη κατά 1,42%. Στο προθεσµιακό 

συµβόλαιο λήξεως Ιουνίου 2008, η τιµή του πολύτιµου 

µετάλλου έκλεισε στα 382,10 δολάρια ανά ουγκιά, 

αυξηµένη κατά 1,22% σε σχέση µε την προηγούµενη 

συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

ηµεροµηνίας, η τιµή του παλλαδίου στην αγορά του 

Λονδίνου (London Platinum and Palladium Market) 

επέδειξε ανάλογη “διάθεση” µε την αγορά της Νέας 

Υόρκης. Στην πρωινή συνεδρίαση των µελών του London 

Palladium Fix, το µέταλλο “έκλεισε” στα 375 δολάρια ανά 

ουγκιά, ενώ στην απογευµατινή συνεδρίαση έκλεισε στα 

373 δολάρια ανά ουγκιά. Η τιµή του παλλαδίου στη 

διάρκεια του Ιανουαρίου κινείται στα επίπεδα των 376 

δολαρίων ανά ουγκιά, µε εµφανή αδυναµία να 

διασπάσει ανοδικά το κρίσιµο επίπεδο των 380 

δολαρίων και να κινηθεί σε ανώτερα επίπεδα. 
Επιπρόσθετα, στη διάρκεια του τρέχοντος έτους 

παρατηρήθηκε µια σηµαντική αύξηση στον αριθµό των 

ανοικτών συµβολαίων στο πολύτιµο µέταλλο, 

επαναφέροντας την αγορά σε υψηλούς όγκους 

συναλλαγών µετά από αρκετό καιρό. Η τιµή του µετάλλου 

έχει κινηθεί µε τέτοιο ρυθµό, ώστε οι περισσότεροι 

βραχυχρόνιοι τεχνικοί δείκτες να υποδεικνύουν ότι η τάση 

της τιµής αρχίζει να «γυρίζει» θετικά. Οι τεχνικοί δείκτες 

βρίσκονται σε ουδέτερες ζώνες τιµών, µε αποτέλεσµα 

να µην αποκλείεται η εµφάνιση µίας τεχνικής ανοδικής 

αντίδρασης κατά τις επόµενες ηµέρες. Αντίθετα, 

σηµάδι αδυναµίας, ίσως να αποτελεί η εικόνα των 

µελλοντικών επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά 

του µετάλλου, καθώς τα επιτόκια έχουν αρχίσει να 

κινούνται σε ιδιαίτερα χαµηλά, θετικά πλην, επίπεδα. 
Η χρονική περίοδος του ενός µηνός διαµορφώθηκε σε 

0,0425% ενώ η περίοδος των τριών µηνών έκλεισε στο 

0,3675%. Τέλος, η περίοδος του ενός έτους 

διαµορφώθηκε σε 0,4937%. Η µέση τιµή για το σύνολο 

του ∆εκεµβρίου του 2007 διαµορφώθηκε στα 354,67 

δολάρια ανά ουγκιά. 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

�  Σύµφωνα µε τη µελέτη του CPM Group και του 
John Matthey Group, η παγκόσµια προσφορά κατά το 

2007, διαµορφώθηκε σε 8.320.000 ουγκιές 

εµφανίζοντας αύξηση κατά 0,83% σε σχέση µε το 

2006, όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί σε 8.060.000 
ουγκιές. Ειδικότερα, η ρωσική παραγωγή εµφάνισε 

σηµαντική αύξηση κατά 340.000 ουγκιές και 

διαµορφώθηκε σε 4.240.000 ουγκιές, έναντι 3.900.000 

ουγκιών κατά το 2006, ως αποτέλεσµα της διατήρησης 

του ευνοϊκού θεσµικού πλαισίου των εξαγωγών που 

επικράτησε στη διάρκεια τους έτους. Αντίθετα, το 

σύνολο της παραγωγής του µετάλλου το οποίο 

προήλθε από τη Νότια Αφρική αποτέλεσε το 33,59% 

το 2007 (έναντι 36,04% το 2006) της διεθνούς 
παραγωγής. Η επίδοση της Νότιας Αφρικής προσέγγισε 

τα 2.795.000 ουγκιές από 2.905.000 ουγκιές για το έτος 

2006, ήτοι µείωση κατά 3,79% σε ετήσια βάση. Η 

συνολική παραγωγή της Βόρειας Αµερικής κινήθηκε 

ανοδικά διαµορφούµενη σε 1.000.000 ουγκιές από 

985.000 ουγκιές κατά το 2006, παρουσιάζοντας 

σηµαντική ετήσια αύξηση της τάξεως του 5,56%, έπειτα 

από την ισχυρή αύξηση στη διάρκεια του 2005 (8,24%). 

Οι λοιπές χώρες εµφάνισαν σηµαντική άνοδο της τάξεως 

του 5,56%, µε το απόλυτο µέγεθος να προσεγγίζει τα 

285.000 ουγκιές έναντι 270.000 για το 2006. 
 

�  Σύµφωνα µε το CPM Group, η παγκόσµια ζήτηση 
κατά το 2007, διαµορφώθηκε σε 6.605.000 ουγκιές 

εµφανίζοντας σηµαντική µείωση κατά 2,09% σε σχέση 

µε το 2006, όπου η ζήτηση είχε διαµορφωθεί σε 

6.470.000 ουγκιές, ως αποτέλεσµα της µη χρήσης των 

αποθεµάτων από τους κύριους τελικούς χρήστες. 

Ειδικότερα, η αµερικάνικη ζήτηση διαµορφώθηκε σε 

1.695.000 ουγκιές, έναντι 1.625.000 ουγκιών κατά το 
2006. Η ιαπωνική ζήτηση διαµορφώθηκε σε 1.495.000 

ουγκιές, έναντι 1.470.000 ουγκιών κατά το 2006, ενώ 

παράλληλα, η Ευρώπη αύξησε την κατανάλωσή της, 

καθώς η συνολική ζήτηση του µετάλλου για τη χρήση του 

2007 διαµορφώθηκε σε 1.240.000 ουγκιές. Το 2007, η 

αυτοκινητοβιοµηχανία παρέµεινε ο πρώτος τοµέας 

στην κατανάλωση του µετάλλου. Η καθαρή 

κατανάλωση του εν λόγω τοµέα διαµορφώθηκε σε 

3.435.000 ουγκιές, έναντι 3.240.000 ουγκιών για το 

2006, ως αποτέλεσµα της µικρότερης χρήσης των 
υπαρχόντων αποθεµάτων. Σύµφωνα µε την αναφορά 

του John Matthey Group, τα τελικά αποθέµατα του 

παλλαδίου στα τέλη του 2007 διαµορφώθηκαν σε 

1.715.000 ουγκιές, έναντι 1.590.000 ουγκιών στα τέλη του 

2006, λόγω της σηµαντικής ανόδου από της πλευράς της 

προσφοράς, µε αποτέλεσµα η αγορά να εισέλθει σε 

περίοδο υψηλών αποθεµάτων. 
 

 

ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (δολ./ουγγιά) 

Περίοδος 31/03/1988 – 11/01/2008 

 

ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ 
 
 

 

Αθήνα,  18 Ιανουαρίου 2008 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ & 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΛΛΑ∆ΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2005 – 2007 

 
 

Προσφορά 2005 2006 2007 

Νότια 

Αφρική 
2.605 2.905 2.795 

Ρωσία 4.620 3.900 4.240 

Βόρεια 
Αµερική 

910 985 1.000 

Λοιπές χώρες 270 270 285 

Συνολική 

Προσφορά 
8.405 8.060 8.320 

Ζήτηση 2005 2006 2007 

Αυτοκινητο - 

Βιοµηχανία 
3.865 4.040 4.380 

Χηµεία 415 425 355 

Ανακύκλωση -625 -800 -945 

Οδοντιατρική  815 620 620 

Ηλεκτρονικά 970 1.060 1.100 

Κοσµήµατα 1.430 995 745 

Λοιπές 

Χρήσεις  
485 130 350 

Συνολική 

Ζήτηση 
7.355 6.470 6.605 

Αποθέµατα 1.050 1.590 1.715 

 

Τα µεγέθη παρουσιάζονται σε χιλιάδες 

ουγγιές (τα ποσά ενδέχεται να µην 

αθροίζονται λόγω στρογγυλοποίησης). 

 

 

 

Πηγή: CPM Group, John 

Matthey Platinum 2007 

Review, AME Mineral 

Economics, ΑΒΑRE, Kitco 

Network, Financial Times 

Network. 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΛΛΑ∆ΙΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 


