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Η αγορά βάµβακος µετά από µια πολύµηνη πτωτική πορεία 
αντιδρά ανοδικά, ενώ για πρώτη φορά υπάρχουν ενδείξεις 
αντιστροφής και των θεµελιωδών µεγεθών. 
 

Το καθοδικό trend για το βαµβάκι ξεκίνησε στις αρχές του 
2004 όταν η τιµή του Συµβολαίου βρισκόταν στα 75,00 c/lb 
και κράτησε σχεδόν 12 µήνες προκαλώντας πτώση της τιµής 
που πλησίασε το 50% (το συµβόλαιο Μαρτίου 05 
διαπραγµατευόταν κάτω από τα 42 c/lb τον περασµένο 
Νοέµβριο). 
 

Η παρατεταµένη πτωτική πορεία είχε τέσσερις βασικές 
αιτίες: 

A. Αρνητικά θεµελιώδη µεγέθη της παγκόσµιας 
αγοράς. Ο διεθνής οργανισµός ICAC 
(International Cotton Advisory Committees) 
βλέπει την παγκόσµια παραγωγή για την εσοδεία 
04/05 στα 108 εκ. δέµατα έναντι µόλις 100,6 εκ. 
της παγκόσµιας κατανάλωσης την ίδια περίοδο. 

B. Η τιµές είχαν βρεθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
(70-80,00 c/lb) ως αποτέλεσµα µιας απότοµης 
και εν µέρει κερδοσκοπικής ανόδου που 
βασίστηκε στην έκρηξη της ζήτησης από την 
Κίνα και την αγοραστική µανία των hedge funds. 

C. Υποτονικότητα στην αγορά νήµατος και 
γενικότερη κρίση στην κλωστοϋφαντουργία. 

D. Αρνητική τεχνική εικόνα της αγοράς µε τους 
κερδοσκόπους να διατηρούν net short position 
κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. 

 

Τις τελευταίες 15 ηµέρες, το βαµβάκι ακολουθώντας την 
γενικότερη άνοδο των εµπορευµάτων και του CRB Index 
πραγµατοποίησε µία άνοδο της τάξεως του 20%, 
ξεφεύγοντας από τα χαµηλά των 44,00 c/lb και φτάνοντας τα 
51-52,00 c/lb (Συµβόλαιο Μαρτίου), διασπώντας για 
δεύτερη φορά τον τελευταίο χρόνο το ψυχολογικό επίπεδο 
των 50,00 c/lb. 
 

Την προηγούµενη φορά (Σεπτέµβριος 2004) που οι τιµές 
βρέθηκαν πάνω από τα 50,00 c/lb ήταν στην διάρκεια ενός 
short covering rally που έληξε άδοξα µε τις τιµές να  
 

 
 
 
 
οπισθοχωρούν εκ νέου, διαµορφώνοντας µάλιστα και νέα 
ιστορικά χαµηλά. 
 

Πάντως οι προϋποθέσεις αυτήν τη φορά είναι σαφώς 
καλύτερες, καθώς από τους 4 λόγους που έφεραν την αγορά 
στα σηµερινά χαµηλά επίπεδα, οι 3 έχουν µεταβληθεί 
σηµαντικά. 
 

Ο ICAC διαµορφώνει πλέον τις προβλέψεις του για την 
περίοδο 2005/2006 στα 105,9 εκ. δέµατα για την παγκόσµια 
παραγωγή και 107,1 εκ. για την κατανάλωση, µειώνοντας 
και τα world ending stocks κατά 1,3 εκ. δέµατα στα 46,3 εκ. 
από 47,1 εκ. δέµατα. 

Οι τιµές πλέον βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα τόσο σε 
σύγκριση µε τα ιστορικά στοιχεία της αγοράς, όσο και σε 
σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα του CRB Index. 

Η τεχνική εικόνα της αγοράς είναι για την ώρα θετική µε 
τους κερδοσκόπους να έχουν αλλάξει τις θέσεις τους σε net 
long για πρώτη φορά τους τελευταίους µήνες. 

Οι µόνοι λόγοι ανησυχίας είναι ότι η περυσινή 
υπερπροσφορά βάµβακος δεν έχει απορροφηθεί πλήρως, µε 
αποτέλεσµα η αγορά του φυσικού προϊόντος να εµφανίζεται 
κορεσµένη και να µην µπορεί εύκολα να ακολουθήσει τους 
ρυθµούς ανόδου του χρηµατιστηρίου, ενώ και η αγορά 
νήµατος δεν δείχνει ακόµα σηµάδια ανάκαµψης. Ακόµα το 
γεγονός της εµπλοκής σε µεγάλο ποσοστό κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων αυξάνει το ρίσκο της αγοράς. 
 

Συνεκτιµώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία θεωρούµε ότι η 
αγορά θα συνεχίσει τις έντονες διακυµάνσεις τους προσεχείς 
µήνες, δεν αποκλείουµε µία βίαιη διόρθωση, όµως 
πιστεύουµε ότι η µακροπρόθεσµη τάση είναι πλέον ελαφρά 
ανοδική, και ότι ο ∆εκέµβριος 2005 έχει τις προϋποθέσεις να 
κινηθεί σε επίπεδα πάνω από τα 60,00 c/lb. 
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