Warszawa 2021.11.10

Tylko cyna mocno się trzyma

Notowania cen aluminium LME (3M), YTD, źródło: baha.com

Wtorek zakończył chwilową stabilizację na rynku aluminium. Od kilkunastu sesji
cena tego metalu spada, wędrując w piątek na londyńskiej LME (futures 3M) w
okolice 2510 $/MT (tona metryczna). Początek tygodnia zapowiadał mocne
odbicie, ale we wtorek na zamknięciu ostatecznie płacono jedynie 2560 $/MT.
Testowanie 200-dniowej ruchomej średniej kroczącej, która obecnie jest parę
dolarów poniżej 2500 $/MT wyznaczy trendy na dalsze tygodnie. Jej przebicie
może prowadzić do wyprzedaży nawet do przedpandemicznych poziomów.
Hamowanie chińskiej gospodarki i polityka EBC oraz FEDu, które pomimo
wieloletnich rekordów inflacji pozostają przy niskich stopach, napędzają
nieufność inwestorów co do zapotrzebowania światowego przemysłu na metale.
Dzisiaj poznamy amerykańskie dane o inflacji CPI, której wysoki odczyt może w
krótkim terminie dać argumenty sprzedającym ze względu na możliwe
pogorszenie sentymentu co do perspektyw rozwoju gospodarczego, a w
konsekwencji popytu na metale. Z drugiej strony są także głosy rynkowych
optymistów, którzy wiążą duże nadzieje na odbudowę zapotrzebowania z
uchwalonym w poniedziałek wielkim planem infrastrukturalnym w Stanach
Zjednoczonych.
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Notowania cen niklu LME (3M), YTD, źródło: baha.com

Notowania niklu również wskazują na osłabienie siły kupujących – od szczytu z
21 października ceny kontraktu terminowego 3M na LME 21425 $/MT spadły aż o
ponad 11 % do około 19000 $/MT. Ten tydzień przynosi jednak lekkie odbicie od
ważnego poziomu wsparcia 100-dniowej ruchomej średniej kroczącej i metal ten
może poruszać się w przedziale 19000-20000 $/MT do czasu ustanowienia
wyraźnego sentymentu na rynku.

Notowania cen cyny LME (3M), YTD, źródło: baha.com

Chwilowe ostudzenie rynku metali ominęło jedynie cynę, która październikowe
spadki odrobiła w zaledwie 2 sesje i od początku listopada porusza się w
przedziale 36000-38000 $/MT. Wtorkową sesję zakończyła na poziomie 37408
$/MT czyli niecałe 1400 $/MT niżej od rekordu wszech czasów na poziomie
38800 $/MT z 19 października. Tak wysokie ceny są spowodowane zmianą
wykorzystania metalu ze stereotypowych puszek z jedzeniem długiej
przydatności do niezbędnego elementu wytworów nowoczesnej gospodarki:
paneli fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych czy infrastruktury 5G. W
dodatku wieloletnie niedoinwestowanie wydobywców w nowe kopalnie sprawia,
że podaż nie nadąża za popytem, windując prognozy średnich cen
transakcyjnych na najwyższe poziomy.

Jakub Kalemba,
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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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