Warszawa, 2021.02.23

Dynamiczne wzrosty cen miedzi
Dobra passa kupujących na rynkach wielu surowców się utrzymuje. Słabość
amerykańskiego dolara zachęca wielu inwestorów do lokowania kapitału na
rynku ropy naftowej, jak również na rynkach wielu metali. W górę poszybowały
ostatnio ceny metali przemysłowych, a dobrze radzą sobie w tym tygodniu
również metale szlachetne, które odrabiają straty z wcześniejszych dni.

Wśród surowców, na które warto zwrócić uwagę, znajduje się miedź. Notowania
miedzi na LME przekroczyły kolejną psychologiczną barierę i wzbiły się ponad
poziom 9000 USD za tonę, podczas gdy jeszcze na początku bieżącego roku
cena miedzi na londyńskiej giełdzie metali oscylowała poniżej 6000 USD za
tonę.

Notowania cen miedzi, YTD, źródło: Teletarder.com

Podobne dynamiczne zwyżki cen miedzi notowane są na innych giełdach. W
Nowym Jorku cena miedzi także przekroczyła psychologiczną barierę, w tym
przypadku znajdującą się na poziomie 4 USD za funt. Obecnie dotarła ona do
okolic 4,15-4,18 USD za funt.
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W obu przypadkach notowania miedzi dotarły do najwyższych poziomów od
2011 roku. Dekadę temu ceny tego metalu znajdowały się zresztą na
historycznych szczytach, do których obecnie jest już stosunkowo blisko. Dla
miedzi na LME są to okolice 10 tys. USD za tonę, a dla cen miedzi w USA to rejon
4,50 USD za funt.

Ogromne tempo zwyżek cen miedzi w ostatnich dniach to nie tylko efekt
słabości amerykańskiego dolara. Duże znaczenie mają również oczekiwania
utrzymywania się dużego popytu na ten metal w obliczu ożywienia globalnej
gospodarki po pandemii. Największy popyt na miedź nieustannie generują Chiny,
które zapowiadają kolejne duże inwestycje w infrastrukturę. Kraj ten w ostatnim
czasie często podkreślał także chęć zwiększenia strategicznych zapasów wielu
surowców i towarów, w tym również metali przemysłowych.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że duży popyt na miedź obecnie prowadzi do
wyraźnego zmniejszenia zapasów tego surowca. Zapasy miedzi monitorowane
przez LME spadły już do najniższego poziomu od 2005 roku.
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Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965.
NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia
DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i
mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych
opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach
finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w
szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek
uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi
przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u
dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca
uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą
stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości.
Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden
sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi
oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.
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