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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201 7 29
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αυξημένη προσφορά

στα δημητριακά
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα που
επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας
των ΗΠΑ η παγκόσμια προσφορά αποθέματα
συν παραγωγή σιταριού καλαμποκιού και
ρυζιού προβλέπεται να ανέλθει στους 2.838
εκατ μετρικούς τόνους σχεδόν 5
αυξημένη σε σύγκριση με τα επίπεδα της
προηγούμενης χρονιάς 201 5-201 6

προβλέψεις Αισιόδοξες εκτιμήσεις από Παγκόσμια Τράπεζα και poll του Reuters

Ευνοϊκό το 2017
γιατιςπρώτεςήλες
με αυξημένακέρδη
στα βασικάμέταλλα
Των Αγγελικής Κοτσοβου
και Εφης Τριήρη

Ιδιαίτερα

ευνοϊκό βλέπει η
Παγκόσμια Τράπεζα το 201 7
όσον αφορά τα εμπορεύματα
καθώς η μείωση της προσφοράς

και η αύξηση της ζήτησης

θα στηρίξουν τις τιμές Από
την άλλη ιτλευρά οικονομολόγοι
που συμμετείχαν στο τελευταίο
poll του Reuters βλέπουν να χάνει

έδαφος η κεκτημένη ταχύτητα

για πολλά βασικά μέταλλα
ξεχωρίζοντας όμως το παλλάδιο
που το βλέπουν σαν το μεγάλο

νικητή του φετινού έτους
Ισχυρά κέρδη για τα εμπορεύματα

όπως πετρέλαιο και
μέταλλα προβλέπει για το 201 7
η Παγκόσμια Τράπεζα με τη μείωση

της προσφοράς και την αύξηση

της ζήτησης να προσφέρουν

στήριγμα στις τιμές
Στην έκθεση του Ιανουαρίου

για τις προοπτικές των αγορών
εμπορευμάτων η Παγκόσμια
Τράπεζα προβλέπει ότι η μέση
τιμή του πετρελαίου για φέτος θα
κυμανθεί κοντά στα 55 δολάρια
το βαρέλι σε επίπεδα 29 υψηλότερα

σε σύγκριση με το 201 5

Στην πρόβλεψη για τις ενεργειακές

τιμές βασική προϋπόθεση
είναι n εφαρμογή της συμφωνίας

μεταξύ των χωρών του
ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε

προς τα πάνω και την
πρόβλεψή της για τις τιμές των

βασικών μετάλλων αναμένοντας
άνοδο 1 l έναντι 4 στις

εκτιμήσεις του Οκτωβρίου επικαλούμενη

περιορισμό της προ
σφοράς και ταυτόχρονη αύξηση

της ζήτησης πρώτων υλών
από την Κίνα και άλλες ανεπτυγμένες

οικονομίες
Οι τιμές των περισσότερων

εμπορευμάτων φαίνεται ότι άγγιξαν

ναδίρ πέρυσι και οδεύουν
προς άνοδο το 201 7 επισημαί
vri ο Τζον Μπάφες οικονομολόγος

της Παγκόσμιας Τράπεζας
και εκ των συντακτών της

έκθεσης Commodities Markets

Υψηλότερα
χρυσός
κ παλλάδιο

Αναφορικά με τον χρυσό οι

οικονομολόγοι αναθεώρησαν
πτωτικά τις προβλέψεις τους για
την πορεία της τιμής του φέτος
μετά την εξασθενημένη επίδοση
του πολυτίμου μετάλλου το
τέταρτο τρίμηνο του 201 6
στην προοπτική περαιτέρω
επιτοκιακών αυξήσεων στις
ΗΠΑ Οι οικονομολόγοι του
Reuters προβλέπουν μία τιμη
στα 1 250 δολάρια η ουγκιά
υψηλότερο απο to σημερινό
επίπεδο των 1 190 δολαρίων
αλλά χαμηλότερη από τα 1 331

δολάρια που είχαν προβλέψει
πριν από τρεις μήνες Η

εμπιστοσύνη ως προς το

συγκεκριμένο μέταλλο που

ενισχύθηκε πέρυσι 8,5 μετα
αηο τρία συναπτά έτη
απωλειών υπονομεύθηκε αηο

ης προσδοκίες ότι ο νέος
Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ θα ενισχύσει

τις δαπάνες και θα μειώσει τους
φόρους προκειμένου να
τονώσει την ανάπτυξη
Αντίθετα οι οικονομολόγοι
αναθεώρησαν ανοδικά τις
προβλέψεις τους για την τιμή
του παλλάδιου με τους
οικονομολόγους να κάνουν

λόγο για μια μεση τιμη στα 725
δολάρια η ουγκιά υψηλότερη
από ία 703 δολάρια που

περίμεναν πριν από ένα τρίμηνο
Αυτό σημαίνει άνοδο 1 8 απο

τα περσινά επίπεδα με την τιμη
του πολυτίμου μετάλλου να
εκτινάσσεται στο υψηλότερο
επίπεδο από το 201 4

Outlook Παρ όλα αυτά αλλαγές

στις πολιτικές θα μπορούσαν

να επηρεάσουν αυτή
την πορεία προειδοποιεί ο κ
Μπάφες

Χαλκός κα αλουμίνιο
Μέρος της κεκτημένης τους ταχύτητας

αναμένεται να χάσουν
φέτος οι τιμές χαλκού και αλουμινίου

μετά το κερδοσκοπικό
ράλι του προηγούμενου έτους
η τιμή του χρυσού θα σταθεροποιηθεί

στα σημερινά επίπεδα
ενώ ο μεγάλος νικητής θα είναι
το παλλάδιο σύμφωνα με τις νέες

προβλέψεις οικονομολόγων
που σημμετείχαν στο τελευταίο
poll του Reuters για τις τιμές των

βασικών μετάλλων
Η τιμή χαλκού και αλουμινίου

αναμένεται να υποχωρήσει
ελαφρώς φέτος ο ψευδάργυρος

που αποτελεί το αγαπημένο

παιδί των επενδυτών
προβλέπεται να διατηρήσει το
μεγαλύτερο μέρος των περσινών
κερδών του ενώ το νικέλιο αναμένεται

να ανακάμψει από τις
πρόσφατες απώλειές του

Ο χαλκός παρουσίασε τις καλύτερες

επιδόσεις στο χρηματιστήριο

μετάλλων του Λονδίνου
τους τελευταίους μήνες ενι
σχυόμενσς περίπου κατά ένα
πέμπτο από τις αρχές του περσινού

Νοεμβρίου Οι περισσότεροι

οικονομολόγοι προβλέπουν

μία τιμή για τον χαλκό της
τάξης των 5.350 δολαρίων ο τόνος

με πτώση 8 από το πρόσφατο

κλείσιμο των 5.838 δολαρίων

Πιστεύουμε ότι τα όποια

προγράμματα υποδομών στις
ΗΠΑ θα έχουν περιορισμένο μόνο

αντίκτυπο στη ζήτηση για
χαλκό ενώ η μετάβαση της Κίνας

από μία οικονομία καθοδηγούμενη

από επενδύσεις σε

μία οικονομία βασιζόμενη στην
κατανάλωση δεν θα είναι χωρίς
προκλήσεις εκτιμούν οι οικονομολόγοι

του Reuters
Αναφορικά με τις τιμές αλουμινίου

οι οποίες ενισχύθηκαν
8 τον Ιανουάριο προβλέπονται

να κυμανθούν φέτος κατά

μέσο όρο στα 1 685 δολάρια ο

τόνος με πτα>ση 7 από τη σημερινή

τιμή των 1 819 δολαρίων
Η υπερβάλλουσα παραγωγή ου
νιστά ακόμη έναν κίνδυνο για
τις ιιμές αλουμινίου με το παγκόσμιο

πλεόνασμα να υπολογίζεται

φέτος στους 3l 7.000 τόνους

υποχωρώντας οριακά μόνο

από το 2016

Ψευδάργυρος κα νικέλιο
Ο ψευδάργυρος παρουσίασε τις
καλύτερες επιδόσεις πέρυσι με
την τιμή του στο χρηματιστήριο
μετάλλων του Λονδίνου να ενισχύεται

60 καθο')ς το κλείσιμο
μεταλλείων πυροδότησε έντονες

ανηουχίες για ελλείψεις στην

αγορά
Παρότι πολλοί αναλυτές εμφανίζονται

αισιόδοξοι για την

τιμή του βασικού μετάλλου φέτος

οι προβλέψεις διίστανται ως
προς to μέγεθος των κερδών

Ο μέσος όρος οικονομολόγων
βλέπει μία τιμή στα 2.622

δολάρια ο τόνος 5 χαμηλότερη
από το σημερινό επίπεδο των

2.751 δολαρίων με καταλύτη το

παγκόσμιο έλλειμμα που υπολογίζεται

για φέτος στους 392.000

τόνους
Το νικέλιο έχει υποχωρήσει

περίπου 15 από τις αρχές Δεκεμβρίου

2016 εν μέρει εξαιτίας

των ανησυχιών για την πιθανότητα

περισσότερων εξαγωγών

από την Ινδονησία Οικονομολόγοι

βλέπουν για φέτος
μία τιμή στα 10.800 δολάρια ο τόνος

1 6 υψηλότερα από το σημερινό

επίπεδο των 9.353 δολαρίων
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Μικρή άνοδος
τιμα)νκατά 1

σταγεωργικά
Τ Όσον άφορα τα γεωργικά εμπορεύματα

η Παγκόσμια Τρα
πεζα αναμένει μικρή άνοδο των
τιμών περίπου 1 για το 2017
Ειδικότερα όμως για τις τιμές
των σιτηρών αναμένεται υποχώρηση

των τιμών σχεδόν κατά

3 εν μέσω βελτιωμένων προ
οπτικών προσφοράς Στο τέταρτο

τρίμηνο του 2016 ο δείκτης

γεωργικών εμπορευμάτων
υπέστη απώλειες σχεδόν 2

κυρίως εξαιτίας της απότομης
πτώσης στις τιμές ειδών διατροφής

και ρη αλκοολούχων ποτών

και ροφημάτων Οι τιμέςσι
τηρών υποχώρησαν περισσότερο

από 4 εξαιτίας της μεγαλύτερης

του αναμενόμενου
σοδειάς ρυζιού και βελτιωμένων

προοπτικών για σιτάρι και
καλαμπόκι Οι τιμές μη αλκοολούχων

ροφημάτων υποχώρησαν
3 εξαιτίας της πτώσης στις

τιμές του κακάου Οι τιμές γεωργικών

εμπορευμάτων αναμένεται

να σημειώσουν μικρή
άνοδο φέτος με μεγάλες διαφορές

μεταξύ τους Η Παγκόσμια

Τραπεζα προβλέπει ότι οι
τιμές σιτηρών θα υποχωρήσουν
3 φέτος παρ όλα αυτά σι τιμές

ελαισύχων σπόρων προβλέπεται

να αυξηθούν 3

Ειδικότερο για τα σιτηρά οι τιμές

υπέστησαν απώλειες πάνω
από 4 στο τέταρτο τρίμηνο
έχοντας ήδη υποχωρήσει σχεδόν

10 στο προηγούμενο τρίμηνο

Ο δείκτης σιτηρών έχει
απομακρυνθεί σχεδόν 50 από
τα υψηλά που είχε αγγίξει στις
αρχές του 2008 Η πτωτική πορεία

αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες

για μεγάλες σοδειές ρυζιού

σης περισσότερες παραγωγούς

χώρες της Ανατολικής
Ασίας και προσδοκίες για καλύτερη

παραγωγή σιταριού και
καλαμποκιού
Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού

αναμένεται να σημειώσει
νέο ρεκόρ στους 753 εκατ

μετρικούς

τόνους ενώ η παραγωγή

καλαμποκιού προβλέπεται
να αυξηθεί 8 τη χρονιά 2016
201 7 χάρη στην καλη σοδειά σε
Ινδία καθώς και ευνοϊκές σην
θήκες σε Αργεντινή Καναδά
Μεξικό Νότιο Αφρική και Ουκρανία

Παρ όλα αυτά η αυξημένη

παραγωγή θα συνοδευθεί
και από σχεδόν 4 αύξηση της
ζήτησης για καλαμπόκι Η παραγωγή

ρυζιού προβλέπεται να
αυξηθεί σχεδόν 2 στη χρονιά
2016-2017 χάρη σης ευνοϊκές
συνθήκες σε Ινδονησία Ταϊλάνδη

και Φιλπιπίνες
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