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Mieszane dane dotyczące chińskiego importu
surowców
W poniedziałek rynki surowcowe zostały zdominowane przez informacje z Chin.
Tydzień rozpoczął się od publikacji danych dotyczących handlu zagranicznego
w tym kraju. Bilans handlu zagranicznego Chin za maj okazał się nieco niższy od
oczekiwań, podobnie zresztą jak dynamika eksportu oraz importu. Pogorszenie
niektórych wskaźników prawdopodobnie jest jednak przejściowe. Ogólnie dane
nie miały ani jednoznacznie optymistycznego, ani pesymistycznego wydźwięku,
więc ostatecznie zostały odczytane przez inwestorów jako neutralne.

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: baha.com

W przypadku importu ropy naftowej do Chin, w maju znalazł się on na poziomie
9,65 mln baryłek dziennie. To niewiele mniej niż wynik kwietniowy (9,82 mln
baryłek dziennie), ale aż o 14,6% mniej niż wynik z maja poprzedniego roku. Jest
to także najniższy poziom importu od początku bieżącego roku. Chociaż na
pierwszy rzut oka te informacje prezentują się słabo, to warto patrzeć na nie
przez pryzmat sytuacji w poprzednim i obecnym roku. Wiosną 2020 r. Chiny
kupiły ogromne ilości taniej ropy naftowej, co teraz jest wysoką bazą do
porównań. Poza tym, maj był czasem prac konserwacyjnych w wielu chińskich
rafineriach, co też przejściowo zmniejszało zapotrzebowanie na ropę naftową,
jednak już od czerwca powinno ono wracać do normy.
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Mieszany wydźwięk miały dane dotyczące importu metali do Chin. W przypadku
kluczowych surowców z tej grupy, czyli miedzi i rudy żelaza, sytuacja okazała się
podobna. Z jednej strony, w maju import spadł w porównaniu do kwietnia
bieżącego roku (o 8% dla miedzi i 8,9% dla rudy żelaza). Z drugiej strony, w obu
przypadkach był on wyższy niż maju poprzedniego roku.

Z kolei wyraźny wzrost w ujęciu mdm był widoczny w przypadku importu soi do
Chin. W maju znalazł się on na poziomie 9,61 mln ton, co oznacza zwyżkę aż o
29% w stosunku do kwietnia bieżącego roku. Ta wyraźna zmiana nie jest jednak
efektem równie istotnego wzrostu popytu na soję, lecz w dużej części wynika
ona z opóźnień w dostawach soi do Chin z Brazylii. Chiny już na początku roku
zwiększyły zamówienia na brazylijską soję, jednak deszcze w Brazylii opóźniły
zbiory oraz eksport tego towaru i dopiero pod koniec kwietnia zaczął on
przybywać do chińskich portów.
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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.
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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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