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Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

Στη διάρκεια του 2004, η µέση τιµή του
εµπορεύµατος “σκαρφάλωσε” σε υψηλά επίπεδα, άνω
των 900 δολαρίων ανά ουγκιά, υπό το κλίµα ανησυχίας
των διεθνών αγορών, καταγράφοντας νέα υψηλά
25ετίας, ενώ για το 2005, η τιµή του πολύτιµου
µετάλλου κινήθηκε έως και πάνω από τα 1.000
δολάρια ανά ουγκιά. Το 2006, το πολύτιµο µέταλλο
διαπραγµατεύτηκε γύρω από τα επίπεδα των 1.150
δολαρίων ανά ουγκιά και ουσιαστικά ξεπέρασε τις
προσδοκίες που υπήρχαν. Η µέση τιµή για το 2007
ανήλθε σε 1.307 δολάρια, µε τη µέση τιµή κατά το 2008
να είναι ήδη στα 1.858,72 δολάρια. Η πλατίνα
επηρεάζεται σηµαντικά από τη σχέση της µε το χρυσό.
Οι αντίστοιχες εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η τιµή του
εµπορεύµατος θα διατηρηθεί σε υψηλά, σχετικά,
επίπεδα για τα επόµενα έτη, καθώς τόσο η ζήτηση για
το µέταλλο θα παρουσιάσει ικανοποιητικούς ρυθµούς
αύξησης, όσο και ο ρυθµός χρήσης του σε νέες
εφαρµογές θα διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Ωστόσο, η αύξηση της τιµής έχει ξεπεράσει κάθε
προσδοκία και µια αντιστροφή της τάσης µπορεί να
επέλθει ανά πάσα στιγµή.
 Η αγορά της πλατίνας από τις αρχές του µηνός
Ιανουαρίου κινείται εντός του ανοδικού καναλιού τιµών,
το κάτω όριο του οποίου είναι τα 1.560 δολάρια ανά
ουγκιά και το πάνω όριο φαίνεται να είναι τα 2.280
δολάρια. Βραχυπρόθεσµα, το κανάλι αυτό τροφοδοτείται
κατά κύριο λόγο από τις τεχνικές δυνάµεις της αγοράς, µε
αποτέλεσµα, οι traders να πιστεύουν ότι τα επίπεδα
στήριξης στα 1.920 δολάρια θα διατηρηθούν στις
επόµενες συνεδριάσεις, εφόσον συντηρηθεί το momentum
και η ψυχολογία στην αγορά του µετάλλου. Η τιµή του
πολύτιµου µετάλλου στην αγορά µετρητοίς της Νέας
Υόρκης (New York Mercantile Exchange) την Πέµπτη 13
Οκτωβρίου έκλεισε στα 2.080 δολάρια ανά ουγκιά,
υψηλότερα, έπειτα από µια αύξηση των long θέσεων από
µέρους των κερδοσκόπων - επενδυτών. Στην αγορά της
Νέας Υόρκης, η τιµή του πολύτιµου µετάλλου στο
συµβόλαιο λήξεως Απριλίου του 2008 έκλεισε στα 2.022
δολάρια, αρκετά υψηλότερα σε σχέση µε την
προηγούµενη συνεδρίαση. Με την τιµή της πλατίνας να
διακυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σύγκριση µε
τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η µέση τιµή του µηνός
Μαρτίου διαµορφώθηκε στα 2.120 δολάρια ανά ουγκιά,
ενώ το Φεβρουάριο η µέση τιµή κυµάνθηκε στα 1.999
δολάρια. Για τη συνολική διάρκεια του 2007, η µέση
τιµή του πολύτιµου µετάλλου διαµορφώθηκε στα
1.307 δολάρια, έναντι 1.146 δολαρίων το 2006. Η τιµή
της πλατίνας στην αγορά του Λονδίνου (London Bullion
Exchange) είχε επιδείξει ανάλογη “διάθεση” µε την αγορά
της Νέας Υόρκης, όπου στην πρωινή συνεδρίαση των
µελών του London Platinum Fix, το µέταλλο “έκλεισε”
στα 2.020 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ στην απογευµατινή
συνεδρίαση το εµπόρευµα “έκλεισε” στα 2.025 δολάρια
ανά ουγγιά. Η τιµή της πλατίνας έµεινε σχεδόν
αµετάβλητη στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης,
ενώ παραµένει εντός των σηµάτων αγοράς από τους
επιµέρους τεχνικούς δείκτες, σε συνδυασµό µε τη
σηµαντική αύξηση σε όρους µεταβλητότητας. Η τιµή του
µετάλλου κινείται µε υψηλή µεταβλητότητα και οι
περισσότεροι τεχνικοί δείκτες αρχίζουν να εισέρχονται σε
υπεραγορασµένες περιοχές µε αποτέλεσµα να µην
αποκλείεται η αποκοµιδή των κερδών κατά τις επόµενες
συνεδριάσεις.
 Η εν λόγω εικόνα αποτυπώνεται στα τρέχοντα

επιτόκια που επικρατούν στην αγορά του µετάλλου,
καθώς αυτά έχουν αρχίσει να κινούνται σε υψηλότερα
επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, η χρονική περίοδος του ενός
µηνός διαµορφώθηκε στο 1,035%, των τριών µηνών
έκλεισε στο 2,27%, ενώ τέλος, η περίοδος του ενός χρόνου
διαµορφώθηκε στο επίπεδο του 4,54%, υψηλότερα σε
εβδοµαδιαία βάση.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύµφωνα µε το CPM Group και το John Matthey
Platinum Group, η παγκόσµια προσφορά κατά το
2007, διαµορφώθηκε στα 6.660.000 ουγγιές
εµφανίζοντας µείωση κατά 1,99% σε σχέση µε το 2006,
όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί σε 6.795.000 ουγγιές.
H ρωσική παραγωγή εµφάνισε µείωση κατά 70.000
ουγγιές και διαµορφώθηκε σε 820.000 ουγγιές, έναντι
890.000 ουγγιών κατά το 2006, ως αποτέλεσµα της
ύπαρξης προβληµάτων νοµικής φύσεως για τις εξαγωγές
της εν λόγω χώρας. Αντίστοιχα, το σύνολο της παραγωγής
του µετάλλου το οποίο προήλθε από τη Νότια Αφρική
αποτέλεσε πάνω από το 75% της παγκόσµιας παραγωγής.
H επίδοση της Νότιας Αφρικής προσέγγισε τα
5.220.000 ουγγιές από 5.290.000 ουγγιές για το έτος
2006, ήτοι µείωση κατά 1,32% σε ετήσια βάση.
Επιπροσθέτως, η συνολική παραγωγή της Βόρειας
Αµερικής κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά, διαµορφούµενη
στις 340.000 ουγγιές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η
παγκόσµια ζήτηση κατά το 2007, διαµορφώθηκε σε
6.925.000 ουγγιές εµφανίζοντας αύξηση κατά 2,90% σε
σχέση µε το 2006, όπου η ζήτηση είχε διαµορφωθεί σε
6.730.000 ουγγιές. Η αγορά της πλατίνας άλλαξε την
πορεία της εκ νέου εισήλθε και πάλι σε κατάσταση
ελλείµµατος, έπειτα από το οριακά θετικό πρόσηµο
του 2006. Το 2007 αποτέλεσε το και πάλι έτος κατά το
οποίο οι δυνάµεις της παραγωγής δεν «έφτασαν» τις
αντίστοιχες δυνάµεις της ζήτησης. Για το 2007, η
κοσµηµατοποιΐα
και
οι
καταλύτες
της
αυτοκινητοβιοµηχανίας παρέµειναν οι πρώτοι τοµείς
στην κατανάλωση του µετάλλου. H καθαρή
κατανάλωση
για
την
αυτοκινητοβιοµηχανία
διαµορφώθηκε σε 3.350.000 ουγκιές, έναντι 3.285.000
ουγκιών για το 2006, καταγράφοντας υψηλή άνοδο της
τάξεως του 1,98%, ενώ παράλληλα, η καθαρή χρήση του
µετάλλου στην βιοµηχανία κοσµηµάτων διαµορφώθηκε
σε 1.595.000 ουγγιές κινούµενη καθοδικά σε σχέση το
προηγούµενο έτος κατά 1,54%. Η Ευρώπη παρέµεινε η
µεγαλύτερη περιοχή χρήσης του πολύτιµου µετάλλου µε
το ποσοστό συµµετοχής να ξεπερνάει το 35%.
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