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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

�  Κατά το έτος 2006, η τιµή του αλουµινίου 

πραγµατοποίησε υψηλό στα 3.220 δολάρια, ενώ η 

µέση τιµή στη διάρκεια του έτους ήταν 2.570 

δολάρια. Στη διάρκεια του 2007, η πορεία της τιµής 

του µετάλλου άλλαξε σηµαντικά, αφού από τα µέσα 

Ιουλίου εισήλθε σε ένα έντονα πτωτικό κανάλι 

τιµών, διασπώντας τα «ψυχολογικά» και τεχνικά 

όρια, µε την τιµή τελικά να διαµορφώνεται σε µέσα 

επίπεδα κοντά στα 2.660 δολάρια ανά τόνο. Για το 

2008, οι προβλέψεις κάνουν λόγο ότι η τιµή του 

µετάλλου θα κινηθεί πτωτικά, λίγο κάτω από τα 

2.400 δολάρια / τόνο. Ταυτόχρονα, η µεσοπρόθεσµη 

πορεία του µετάλλου πλέον έχει αλλοιωθεί, αφού οι 

δυνάµεις της αγοράς «στέλνουν» ανάµικτα σήµατα. 

Το αλουµίνιο επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις του 

αµερικάνικου νοµίσµατος και την πορεία των 

επιτοκίων της εν λόγω οικονοµίας, µε αποτέλεσµα 

να έχει εισέλθει σε φάσης υψηλής µεταβλητότητας. 
 

�  Το αλουµίνιο στην αγορά µετάλλων του Λονδίνου 

(London Metal Exchange) στη διάρκεια τoυ πρώτου 

µήνα του έτους 2008 κινείται µε έντονη 

µεταβλητότητα στην αγορά µετρητοίς, µε το εύρος 

τιµών να διαµορφώνεται από τα 2.380 – 2.650 δολάρια 

ανά µετρικό τόνο. Πιο συγκεκριµένα, την Τετάρτη 

30 Ιανουαρίου του 2008, η τιµή µετρητοίς του 

βιοµηχανικού και κατασκευαστικού µετάλλου 

έπειτα από διακύµανση της τάξεως των 50 

δολαρίων περίπου, έκλεισε στα 2.630,50 δολάρια 

ανά µετρικό τόνο, µε άνοδο κατά 2,44% σε σχέση µε 

το προηγούµενο κλείσιµο. Η τιµή του µετάλλου στο 

3µηνο συµβόλαιο διαπραγµατεύτηκε σε σαφώς 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την τιµή µετρητοίς, 

καθώς έκλεισε στα 2.674 δολάρια ανά τόνο, ανοδικά 

κατά 2,43%. Το προθεσµιακό συµβόλαιο λήξης 15 

µηνών διαπραγµατεύτηκε σε επίπεδα της τάξεως των 

2.723 δολαρίων ανά µετρικό τόνο, ενώ το 

µακροπρόθεσµο συµβόλαιο 27µηνης διάρκειας 

έκλεισε στα 2.740 δολάρια ανά µετρικό τόνο, µε 

ισχυρό premium σε σχέση µε την τιµή µετρητοίς αλλά 

και τα συµβόλαια λήξης τρίµηνου. Η πορεία της τιµής 

του µετάλλου, όπως µπορεί να εκτιµηθεί από τα 

προθεσµιακά συµβόλαια απώτερης λήξης, διανύει µία 

περίοδο αναµονής, µε θετική ωστόσο «αύρα», καθώς 

τα µακροπρόθεσµα συµβόλαια διαπραγµατεύονται µε 

premium σε σχέση µε την τιµή που επικρατεί στην 

αγορά µετρητοίς, γεγονός που καταδεικνύει το µέγεθος 

της πτώσης, αντικρούοντας προς το παρόν 

τουλάχιστον, τις εκτιµήσεις αναφέρονταν σε µια 

πτωτική περίοδο. Την παρούσα χρονική στιγµή 

επικρατεί µία κατάσταση αναµονής στην αγορά του 

εµπορεύµατος, αναφορικά µε την εξέλιξη των 

στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης στην 

οικονοµία των Η.Π.Α., αλλά και τη συνολική 

επίδραση που θα έχει στην πραγµατική ζήτηση για 

κατασκευαστικούς λόγους. Επίσης αναµένεται και 

η τελική επίδραση από τις δύο σηµαντικές µειώσεις 

των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων στην αµερικάνικη 

οικονοµία από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των 

Η.Π.Α. και από την πτωτική πορεία του δολαρίου 

στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασµό µε την πτωτική 

τάση και των µετοχικών αγορών. 
 

ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

�  Σε τεχνικούς όρους, η τιµή του εµπορεύµατος στην 

αγορά µετάλλων του Λονδίνου διαπραγµατεύεται 

πάνω από τους βραχυχρόνιους κινητούς µέσους όρους 

των 20 και των 30 ηµερών, ενώ εξακολουθεί να 

βρίσκεται πάνω από τον κινητό µέσο όρο των 120 

ηµερών. Κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ο 

ταλαντωτής R.S.I. (Relative Strength Index) 14 

ηµερών διαµορφώθηκε στα επίπεδα του 55,32 

εµφανίζοντας ανοδικές αποκλίσεις. Επισηµαίνεται 

ότι σε επίπεδο τιµής τοις µετρητοίς, βραχυχρόνια 

σηµαντική στήριξη αποτελεί το επίπεδο των 2.500 

δολαρίων ανά µετρικό τόνο, ενώ άµεσα η τιµή του 

µετάλλου θα προσπαθήσει να διασπάσει τη σηµαντική 

αντίσταση των 2.650 δολαρίων ανά µετρικό τόνο. Η 

µέση τιµή µετρητοίς διαπραγµάτευσης για το 

µέταλλο κατά το µήνα Ιανουάριο του 2008 

διαµορφώθηκε σε 2.380,58 δολάρια, έναντι 2.660,40 

δολαρίων ανά µετρικό τόνο για το µήνα ∆εκέµβριο 

του προηγούµενου έτους. 
 

�  Σύµφωνα µε το International Aluminium 

Institute και το ABARE, η πρωτογενής παραγωγή 

αλουµινίου για 2007 προβλέπεται σε 37,730 εκατ. 

µετρικούς τόνους, αυξηµένη σε σχέση µε την 

εκτίµηση για το 2006, όπου η παραγωγή είχε 

διαµορφωθεί σε 33,967 εκατ. µετρικούς τόνους, ήτοι 

αύξηση της τάξεως του 11,08% σε ετήσια βάση. Οι 

εκτιµήσεις του European Aluminium Association για 

το σύνολο του 2006, αναφέρονται σε µία παραγωγή 

της τάξεως των 33.818.000 µετρικών τόνων, επίδοση η 

οποία αποτελεί µία αύξηση της τάξεως του 5,61% σε 

σχέση µε το 2005, όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί 

σε 32,021 εκατ. µετρικούς τόνους. Τα τελικά 

αποθέµατα αλουµινίου για το 2007 προβλέπεται ότι 

διαµορφώθηκαν σε 3,277 µετρικούς τόνους, 

σηµαντικά αυξηµένα σε σύγκριση µε το 2006, όπου 

το αντίστοιχο µέγεθος εκτιµήθηκε σε 2,764 τόνους. Οι 

εκτιµήσεις του International Αluminium Institute 

και του European Aluminium Association για τις 

δυνάµεις της ζήτησης, αναφέρουν ότι το µέγεθός 

της προσέγγισε τους 37,218 µετρικούς τόνους κατά 

το 2007. Για το 2008, η συνολική ζήτηση για την 

αγορά εκτιµάται σε επίπεδα της τάξεως των 39,599 

εκατ. τόνων, ήτοι αύξηση κατά 6,4%, ενώ η 

παραγωγή προβλέπεται σε 40,44 εκατ. τόνους ήτοι 

αύξηση κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Τα αποθέµατα 

προβλέπεται να ενισχυθούν σηµαντικά κατά 25,7% 

στα 4,118 εκατ. τόνους το 2008. 

 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 01/01/1998 – 30/01/2008 (δολ. / τόνο) 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ΈΛΛΕΙΜΜΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΈΤΗ 1990 – 2003 

(σε χιλ. τόνους) 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 2007 

 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2006 – 2008F 

 

σε χιλ. τόνους 2006 2007F 2008F 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 33.967 37.730 40.440 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 33.970 37.218 39.599 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ /  

ΈΛΛΕΙΜΜΑ 
2.764 3.277 4.118 

ΤΙΜΗ (∆ΟΛ. ΑΝΑ 

ΤΟΝΟ) 
2.570 2.660 2.365 

 

Πηγές: International Aluminum Institute, 

European Aluminium Association, 

ABARE.  


