
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ 
(TIN) 

 

 

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2008 

 
∆ιαπραγµατεύεται διεθνώς σε 

δολάρια Η.Π.Α. / µετρικό τόνο. 

 

 
Συνολική Εξόρυξη 

Μεταλλεύµατος 

Κασσίτερου 

2005 2006 

Η.Π.Α. - - 

Αυστραλία 2.800 2.000 

Βολιβία 18.700 18.400 

Βραζιλία 12.500 11.800 

Κίνα 120.000 100.000 

Ινδονησία 80.000 85.000 

Μαλαισία 3.000 3.100 

Περού 42.100 42.200 

Πορτογαλία 200 100 

Ρωσία 3.000 3.400 

Ταϊλάνδη 600 250 

Βιετνάµ 3.500 1.000 

Άλλες Χώρες 4.000 1.200 

Σύνολο 290.000 273.000 

 
Συνολικά Αποθέµατα 

Μεταλλεύµατος 

Κασσίτερου 

Αποθέµατα / 

Αποδεδειγµένα 

Αποθέµατα 

Η.Π.Α. 
20.000 

40.000 

Αυστραλία 
150.000 

300.000 

Βολιβία 
450.000 

900.000 

Βραζιλία 
540.000 

2.500.000 

Κίνα 
1.700.000 

3.500.000 

Ινδονησία 
800.000 

900.000 

Μαλαισία 
1.000.000 

1.200.000 

Περού 
710.000 

1.000.000 

Πορτογαλία 
70.000 

80.000 

Ρωσία 
300.000 

350.000 

Ταϊλάνδη  
170.000 

200.000 

Άλλες Χώρες 
180.000 

200.000 

Σύνολο 
6.100.000 

11.000.000 
 

Πηγή: International Tin Council, USGS 

Mineral Services.  

(τα µεγέθη εκφράζονται σε τόνους). 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ 
 

�  Στη διάρκεια του 2005, η τιµή κινήθηκε πτωτικά 

έως τα 6.000 δολάρια ανά τόνο. Κατά το 2006 η τιµή 

του µετάλλου κινήθηκε έντονα ανοδικά και ξεπέρασε 

τα 10.000 δολάρια, ενώ στην προηγούµενη χρονική 

περίοδο η τιµή του εµπορεύµατος ξεπέρασε και τα 

17.000 δολάρια ανά τόνο. Από τις αρχές του 2008, οι 

εξελίξεις στις αγορές µετοχών έχουν επηρεάσει τις 

τιµές των εµπορευµάτων και ο κασσίτερος έχει δεχθεί 

πληθώρα κεφαλαίων από hedge funds τα οποία 

οδηγούν την τιµή πάνω από τα 20.000 δολάρια ανά 

τόνο. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στην τρέχουσα 

χρονική συγκυρία, οι τεχνικές δυνάµεις της αγοράς και 

οι κερδοσκοπικές κινήσεις διαµορφώνουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό τις προσδοκίες των επενδυτών για 

τη µελλοντική κίνηση των τιµών, ενώ οι θεµελιακές 

δυνάµεις της αγοράς µάλλον ακολουθούν σε 

δευτερεύοντα ρόλο. Η διατήρηση του επιπέδου 

στήριξης των 17.000 δολαρίων ανά µετρικό τόνο, σε 

µεσο-µακροπρόθεσµη βάση, ενδεχοµένως να επιφέρει 

συνέχεια της ανοδικής διάστασης σε µεσοπρόθεσµο 

χρονικό ορίζοντα, καθώς η επιβεβαίωση της εν λόγω 

περιοχής τιµών ως σηµείου στήριξης πιθανόν να 

διατηρήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών 

αλλά και των παραγωγών. Συνολικά, αξίζει να 

επισηµανθεί ότι οι εκτιµήσεις για την αγορά του 

µετάλλου για το 2008 παραµένουν αισιόδοξες. 
 

�  Η τιµή του µετάλλου έχει κινηθεί σε υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση µε τα τέλη του µηνός Ιανουαρίου του 

2007 και µε συνεχή ανοδική τροχιά στη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριµένα, η τιµή στο 3µηνο 

προθεσµιακό συµβόλαιο στην αγορά του Λονδίνου 

(London Metal Exchange) την Τετάρτη 19 Μαρτίου του 

2008, έπειτα από ήπιες διακυµάνσεις έκλεισε στα 20.650 

δολάρια ανά µετρικό τόνο. Στη δε αγορά µετρητοίς του 

Λονδίνου, η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα 20.600 

δολάρια ανά µετρικό τόνο. Ταυτόχρονα, στο συµβόλαιο 

λήξεως 15 µηνών, η τιµή του εµπορεύµατος έκλεισε στα 

20.505 δολάρια ανά µετρικό τόνο. Στη διάρκεια του 

τρέχοντος µηνός, η τιµή του κασσίτερου κινείται ανοδικά., 

ενώ στη διάρκεια του προηγούµενου µήνα, 

παρατηρηθήκαν τάσεις αύξησης των long θέσεων µε 

αποτέλεσµα η τιµή να «σπάσει» το φράγµα των 20.000 

δολαρίων, αλλά στη συνέχεια η αντίδραση επανέφερε τη 

σχετική ισορροπία στην αγορά. Η βραχυχρόνια τάση της 

τιµής παραµένει ανοδική, εντούτοις το µικρό discount των 

µελλοντικών συµβολαίων έχει µειωθεί, µε αποτέλεσµα να 

µην αποκλείεται η ανάπτυξη µιας περαιτέρω αντίδρασης 

βραχυπρόθεσµης διάρκειας, αφού η τιµή του µετάλλου 

από την αρχή του έτους κινείται σε υψηλά επίπεδα µε 

σαφή ανοδική τάση. 
 

�  Σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις του 

Χρηµατιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου, τα 

αποθέµατα του εµπορεύµατος διαµορφώθηκαν σε 
9.525 µετρικούς τόνους, µέγεθος το οποίο κινήθηκε 

ελαφρώς πτωτικά σε σχέση µε την ανακοίνωση της 

προηγούµενης εβδοµάδας. Το οριακό premium µε το 

οποίο διαπραγµατεύονται τα 3µηνα συµβόλαια σε σχέση 

µε την αγορά µετρητοίς παρότι δεν είναι σπάνιο, εντούτοις 

µπορεί να θεωρηθεί ως προποµπός της ανοδικής συνέχειας 

στην αγορά του µετάλλου, η οποία στη διάρκεια του 2008 

συνεχίζει να είναι ευνοϊκή. Πιο συγκεκριµένα, η διάρκειας 

3 µηνών προθεσµιακή τιµή του µετάλλου την παρούσα 

χρονική στιγµή διαπραγµατεύεται µε µικρό premium της 

τάξεως του 0,24% σε σχέση µε τη spot τιµή 

διαπραγµάτευσης. Στο προθεσµιακό συµβόλαιο 3µηνης 

λήξεως, η τιµή του εµπορεύµατος κινείται πάνω από 

το βραχυχρόνιο κινητό µέσο όρο των 20 ηµερών, των 

30 ηµερών, αλλά και πάνω από το µακροχρόνιο κινητό 

µέσο όρο των 120 ηµερών. Επιπροσθέτως, η κίνηση 

της τιµής του µετάλλου ήταν αρκετά έντονη, µε 

αποτέλεσµα οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες να 

οδηγούνται από ουδέτερες ζώνες τιµών έως και σε 

υπεραγορασµένες ζώνες τιµών. Τέλος, ο ταλαντωτής 

RSI 14 ηµερών την παρούσα χρονική στιγµή βρίσκεται 

στα επίπεδα του 55,23. 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

�  Σύµφωνα µε τις µελέτες του International Tin Council, 

του International Tin Research Institute και του United 

States Geological Survey, η παγκόσµια κατανάλωση 

κατά το 2006, διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 363.700 

τόνων εµφανίζοντας αύξηση κατά 8,63% σε σχέση µε το 

2005, όπου η ζήτηση είχε διαµορφωθεί σε 334.800 τόνους. 

Ειδικότερα, η ασιατική πρωτογενής ζήτηση για το 
µέταλλο διαµορφώθηκε υψηλότερα κατά 27%. Για την 

περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2006, η πρωτογενής 

ζήτηση αυξήθηκε µε ρυθµό της τάξεως του 18,6%, ενώ 

στην αγορά της Ευρώπης η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά 

κατά 12%. Για το 2007, οι πρώτες εκτιµήσεις 

αναφέρουν ότι η συνολική ζήτηση του µετάλλου θα 

διαµορφωθεί σε 377.700 τόνους, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 3,9% σε σχέση µε το 2006. 
 

�  Σύµφωνα µε τη µελέτη του International Lead and Zinc 

Study Group, η συνολική εξόρυξη κατά το 2006 

διαµορφώθηκε σε 273.000 µετρικούς τόνους, µειωµένη 

σε σχέση µε το 2005, όπου η παραγωγή είχε διαµορφωθεί 

σε 290.000 τόνους. Ειδικότερα, η κινέζικη εξόρυξη 

εµφάνισε µείωση κατά 20.000 τόνους, διαµορφούµενη 
σε 100.000 τόνους, έναντι 120.000 τόνων κατά το 2005. 

Σταθερά κινήθηκε η αγορά του Περού, µε τη συνολική 

παραγωγή του µετάλλου να διαµορφώνεται σε 42.200 

τόνους για το 2006, όπως και στη διάρκεια του 2005. 

Τέλος, σηµαντική αύξηση στην παραγωγή της επέδειξε η 

Ινδονησία, καθώς το συνολικό µέγεθος διαµορφώθηκε σε 

85.000 τόνους για το έτος 2006. Για το 2007, οι πρώτες 

εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η συνολική παραγωγή θα 

διαµορφωθεί σε 337.000 τόνους. 
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