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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΖΗΤΗΣΗ
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
(τα µεγέθη
εµφανίζονται σε
χιλιάδες τόνους)

2006

2007

Ευρώπη

2.794

2.857

Αφρική

199

211

Αµερική

2.004

1.927

Ασία

5.733

6.169

Ωκεανία

269

245

Σύνολο

10.999

11.409

 Στη διάρκεια του έτους 2003 και 2004, η τιµή του

µετάλλου κινήθηκε µε έντονα βήµατα διατηρώντας τη
θετική της πορεία αν και σε µέσα επίπεδα
διαπραγµατεύτηκε κάτω από τα 1.000 δολάρια ανά
τόνο. Στη διάρκεια του 2005 και του 2006, η τιµή
συνέχισε να δηµιουργεί έντονες συγκινήσεις στις
αγορές των εµπορευµάτων µε την ευµετάβλητη αλλά
και ανοδική πορεία της. Στη διάρκεια του 2007, η τιµή
του µετάλλου κινήθηκε πτωτικά κάτω από τα 3.000
δολάρια. Την παρούσα χρονική στιγµή η τιµή του
µετάλλου, κινείται κάτω από το σηµαντικό
ψυχολογικό όριο των 2.500 δολαρίων και φαίνεται να
αντιµετωπίζει στήριξη στο επίπεδο των 2.200
δολαρίων. Αξίζει να τονιστεί ότι η αγορά του µετάλλου
σταµάτησε να κινείται µε γνώµονα τις τεχνικές
δυνάµεις, µε τις θεµελιώδεις δυνάµεις να βρίσκονται
πλέον σε πρωτεύοντα ρόλο. Το γεγονός ότι η αγορά του
ψευδάργυρου ενώ παρέµεινε σε κατάσταση
υπερβάλλουσας ζήτησης το έτος 2007, από φέτος θα
επανέλθει σε θετικό ισοζύγιο έχει επηρεάσει σηµαντικά
τις ισορροπίες υπερ των χαµηλότερων τιµών.
Σύµφωνα µε τις πρώτες προβλέψεις του ILZSG, το
2008 η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 5,1%, αλλά η
πρωτογενής παραγωγή του µετάλλου θα κινηθεί µε
ρυθµό της τάξεως του +9,5%.
 Η τιµή του µετάλλου έχει κινηθεί µε διακυµάνσεις στη

Πηγή: International Lead & Zinc Study Group.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
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ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
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εµφανίζονται σε
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2006

2007

Ευρώπη

2.515

2.578

Αφρική

260

276

Αµερική

1.849

1.843

Ασία

5.558

6.194

Ωκεανία

466

502

Σύνολο

10.647

11.394
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διάρκεια των τριών πρώτων µηνών και ειδικά για το µήνα
Μάρτιο του 2008. Πιο συγκεκριµένα, η τιµή στο 3µηνο
προθεσµιακό συµβόλαιο στην αγορά του Λονδίνου
(London Metal Exchange) την Τετάρτη 9 Απριλίου του
2008, έπειτα από διακυµάνσεις έκλεισε στα 2.330,50
δολάρια ανά µετρικό τόνο. Στη δε αγορά µετρητοίς του
Λονδίνου, η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα 2.305
δολάρια ανά µετρικό τόνο. Στα µακροπρόθεσµα
συµβόλαια λήξεως 15 και 27 µηνών, η τιµή του
εµπορεύµατος έκλεισε στα 2.352 και 2.330 δολάρια ανά
µετρικό τόνο αντίστοιχα. Η τιµή του ψευδάργυρου
κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στη διάρκεια της εν λόγω
συνεδρίασης, καθώς η τιµή εισήλθε σε ένα
βραχυπρόθεσµο πτωτικό κανάλι, το οποίο έχει
οδηγήσει την τιµή του εµπορεύµατος µε σχετική
ευκολία κάτω από τα επίπεδα των 2.300 δολαρίων ανά
µετρικό τόνο. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες επίσηµες
ανακοινώσεις του Χρηµατιστηρίου Μετάλλων
Λονδίνου, τα αποθέµατα του εµπορεύµατος
διαµορφώθηκαν σε 127.250 µετρικούς τόνους, µέγεθος
το οποίο κινήθηκε ανοδικά κατά 11.547 τόνους σε
σχέση µε την ανακοίνωση της προηγούµενης
εβδοµάδας. Επίσης άξιο αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι
η µελλοντική τιµή του µετάλλου στο συµβόλαιο λήξεως
15 µηνών δεν εµφανίζει σηµαντικό premium από την
αντίστοιχη τιµή του µελλοντικού προθεσµιακού
συµβολαίου των 27 µηνών. Από την άλλη πλευρά, η
τρέχουσα τιµή διαπραγµατεύεται µε οριακό discount
έναντι του συµβολαίου λήξεως 3 µηνών και µε
µεγαλύτερο discount σε σχέση µε το πιο µακρινό
συµβόλαιο λήξεως, γεγονός το οποίο δηµιουργεί µια
µικρή αισιοδοξία για την µετέπειτα πορεία του µετάλλου.
Πιο συγκεκριµένα, η τρέχουσα τιµή του µετάλλου την
παρούσα χρονική στιγµή διαπραγµατεύεται µε οριακό
discount της τάξεως του 1,07% σε σχέση µε το
συµβόλαιο λήξεως 27 µηνών. Επιπροσθέτως, η εν λόγω
κατάσταση αποτελεί και δείγµα της βιαιότητας της
πτώσης. Την παρούσα χρονική στιγµή, στο 3µηνο
προθεσµιακό συµβόλαιο, η τιµή του εµπορεύµατος

κινείται κάτω από το βραχυχρόνιο κινητό µέσο όρο των 20
και κάτω από τον αντίστοιχο µακροπρόθεσµο Κ.Μ.Ο. των
120 ηµερών. Επιπροσθέτως, η τιµή του µετάλλου έχει
κινηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι περισσότεροι τεχνικοί
δείκτες να βρίσκονται σε καθοδικές ζώνες τιµών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να πιθανολογείται η διακοπή της
πτωτικής τάσης στη διάρκεια των επόµενων
συνεδριάσεων. Ο ταλαντωτής RSI 14 ηµερών την
παρούσα χρονική στιγµή βρίσκεται στα επίπεδα του 39,56.
ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 Σύµφωνα µε το International Lead and Zinc Study
Group, η παγκόσµια κατανάλωση κατά το 2007,
διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 11.409 χιλ. µετρικών
τόνων εµφανίζοντας σηµαντική άνοδο κατά 3,72% σε
σχέση µε το 2006 όπου η ζήτηση είχε διαµορφωθεί σε
10.999 χιλ. µετρικούς τόνους. Ειδικότερα, η
αµερικάνικη ζήτηση εµφάνισε µείωση κατά 77.000
τόνους και διαµορφώθηκε σε 1.927.000 µετρικούς
τόνους, έναντι 2.004.000 µετρικών τόνων κατά το 2006.
Η ευρωπαϊκή κατανάλωση ανήλθε σε 2.857.000
µετρικούς τόνους, επιδεικνύοντας µία αύξηση της
τάξεως του 2,25% σε σχέση µε το 2006, όπου η
συνολική κατανάλωση είχε διαµορφωθεί σε 2.794.000
µετρικούς τόνους. Η Ασία αποτέλεσε το µεγαλύτερο
καταναλωτή του εµπορεύµατος µε 6.169 χιλ. τόνους
από 5.733 χιλ. τόνους το 2006, ήτοι αύξηση 7,61%.
 Η συνολική παγκόσµια παραγωγή κατά το 2007,
διαµορφώθηκε σε 11.394.000 µετρικούς τόνους
εµφανίζοντας αύξηση 7% σε σχέση µε το 2006 όπου η
παραγωγή είχε διαµορφωθεί σε 10.647.000 µετρικούς
τόνους. Ειδικότερα, η αµερικάνικη παραγωγή
εµφάνισε οριακή µείωση κατά 6.000 µετρικούς τόνους
και διαµορφώθηκε σε 1.843.000 µετρικούς τόνους,
έναντι 1.849.000 µετρικών τόνων κατά το 2006. Αντίθετα,
υψηλότερα κινήθηκε και η αγορά της Ευρώπης, η οποία
σηµείωσε σε συνολικό επίπεδο παραγωγή 2.578.000
µετρικών τόνων, +2,5% σε σχέση µε την περίοδο 2006.
Σηµαντική αύξηση επέδειξε η περιοχή της Ωκεανίας,
καθώς η συνολική παραγωγή για το 2006 διαµορφώθηκε
σε 502.000 µετρικούς τόνους, έναντι 466.000 µετρικών
τόνων για το 2006. Τέλος, για το 2007, η περιοχή της
Ασίας διατήρησε παγκοσµίως τα σκήπτρα ως ο
µεγαλύτερος παραγωγός, µε 6.194.000 µετρικούς
τόνους, µέγεθος το οποίο αποτελεί µία σηµαντική
αύξηση της τάξεως του 11,4% σε σχέση µε το 2006
όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί σε 5.558.000
µετρικούς τόνους. Το σηµαντικό στοιχείο είναι ότι για
την περίοδο 2007, τα αποθέµατα του εµπορεύµατος
παρέµειναν αρνητικά.
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