Warszawa 2021.10.19

Dynamiczne zwyżki cen miedzi
W ostatnich dniach na globalnych rynkach finansowych nie brakowało emocji.
Większość surowców odnotowywała podwyższoną zmienność notowań (np.
metale szlachetne), niektóre docierały do kilkuletnich maksimów (ropa naftowa),
a inne doświadczały spektakularnych zwyżek (metale przemysłowe).
W tej ostatniej grupie znalazły się notowania miedzi. Cena tego surowca na
londyńskiej giełdzie metali, London Metal Exchange (LME), zwyżkowała w
ostatnich dniach z okolic 9000 USD za tonę do okolic 10400 USD za tonę. To
oznacza, że psychologiczna bariera na poziomie 10000 USD za tonę została
pokonana po raz pierwszy od maja bieżącego roku.

Notowania cen miedzi YTD, źródło: baha.com

Równie dynamicznie rosły notowania miedzi na amerykańskiej giełdzie, gdzie
jeszcze na początku października obserwowaliśmy rejony 4,05-4,10 USD za funt,
podczas gdy ostatnie dni przyniosły wyceny miedzi w rejonie 4,70-4,80 USD za
funt. Także w tym przypadku jest to najwyższy poziom od maja br. oraz rejon
lokalnych szczytów sprzed kilku miesięcy.
Za wyjątkowo duże zwyżki notowań miedzi w ostatnich dniach odpowiadały
przede wszystkim obawy związane z podażą tego metalu, wynikające z kryzysu
energetycznego. Wysokie ceny energii elektrycznej oraz problemy z jej
nieprzerwanym dostępem doprowadziły do trudnej sytuacji przemysłu w
Chinach, gdzie kopalnie i huty wielu metali przemysłowych zaczęły
funkcjonować jedynie w ograniczonym zakresie. To prowadzi do szybkiego
kurczenia się zapasów miedzi na świecie. Agencja Bloomber podała kilka dni
temu, że zapasy miedzi, monitorowane przez LME, spadły do najniższych
poziomów od 1974 r.
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Dodatkowo, warto zaznaczyć, że o ile nowe problemy pojawiły się na rynku
miedzi, to nadal nie zniknęły wcześniejsze wyzwania, choćby te związane ze
strajkami i blokadami dróg dojazdowych do kopalń w Ameryce Południowej.
Negocjacje dotyczące kopalni Las Bambas (czwartej największej kopalni miedzi
w Peru) zakończyły się fiaskiem, co oznacza przedłużenie protestów miejscowej
ludności.
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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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