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Chiny uderzają w metale przemysłowe
W poprzednim tygodniu najważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny
wielu surowców była siła amerykańskiego dolara. Mocne odbicie dolara w górę
po jastrzębim komunikacie Fed uderzyło przede wszystkim w rynki metali.
Większość metali szlachetnych zaznała ostrych przecen, podobnie jak duża
część metali przemysłowych.
Warto jednak wspomnieć, że w przypadku metali przemysłowych negatywnie
na ceny działa także inny czynnik: działania Chin w kwestii uregulowania handlu
tymi metalami. Chiny to największy na świecie konsument metali
przemysłowych, odpowiadający za ponad połowę globalnego popytu na wiele
metali. To właśnie ten kraj w największym stopniu ucierpiał na niedawnym
dynamicznym wzroście notowań wielu metali.
W czerwcu pojawiły się jednak oficjalne doniesienia z Chin o planach
zatrzymania gwałtownego wzrostu cen metali. Państwo to ogłosiło plany
uwolnienia rezerw strategicznych niektórych metali, wskazując przede
wszystkim na aluminium, miedź oraz rudę żelaza. Po tych informacjach,
notowania tych surowców zniżkowały.
Chiny od dłuższego czasu obwiniały spekulantów o nienaturalne windowanie
notowań metali. W bieżącym tygodniu poszły więc o krok dalej i ogłosiły, że
przyjrzą się dokładniej temu, jak wygląda handel metalami na rynku spot. Na
pierwszy rzut poszedł rynek rudy żelaza, czyli surowca, który jest kluczowy dla
tamtejszej gospodarki ze względu na wykorzystanie go w produkcji stali.
Według chińskich władz, na rynku tym dochodziło do wielu nieprawidłowości,
takich jak sztuczne przetrzymywanie rudy żelaza w magazynach oraz
napędzanie zwyżek cen tego surowca.
Po komunikacie ze strony Chin, mocno zniżkowały notowania rudy żelaza, ale
nie tylko. Informacje te przyczyniły się także do przecen na rynkach wielu innych
metali przemysłowych. Pojawiły się bowiem obawy, że podobne kontrole i próby
wpływu na ceny będą wprowadzone także na rynkach innych surowców..
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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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