Warszawa, 2022.07.27

Miedź odrabia straty
Po osiągnięciu 15 lipca najniższej ceny aż od grudnia 2020, miedź odnotowuje solidne
odbicie. Na londyńskiej LME wtorkowa sesja zamknęła się na poziomie 7536,5$/MT,
choć w ciągu dnia płacono już nawet 7700$/MT. Warto dodać, że w ciągu ostatnich
trzech sesji cena miedzi systematycznie rosła z okolic poziomu 7300$/MT, co daje około
3-procentowy wzrost.

Notowania cen miedzi (3M), 1Y, LME, źródło: baha.com

Obawy o rozwój sytuacji w Peru podbijają ceny miedzi. Przez ten
południowoamerykański kraj przetacza się fala protestów w górnictwie, przez co wiele
przedsiębiorstw znacząco obniżyło swoje oczekiwania produkcyjne. W poniedziałek
spółka MMG zapowiedziała, że wręcz zawiesza swój cel wydobycia, bowiem produkcja
spadła aż o 60% w kopalni Las Bambas. W poprzednim tygodniu podobne ruchy
zanotowały również Vale i Antofagasta.
Handlujący również bardzo dobrze przyjęli informację o dalszym wsparciu płynącym ze
strony chińskiego rządu. Rada Państwa zamierza ustanowić specjalny fundusz służący do
finansowego ratunku kilkunastu deweloperów, wskazanych przez władze lokalne. Jego
wartość nie jest co prawda wielka, bo w skali kraju wynosi 50 miliardów juanów, czyli
około 7,5 miliardów dolarów.
Fundusz jednakże może być jeszcze kilkukrotnie
zwiększony, a po drugie wyraża zdecydowaną intencję kierownictwa Państwa Środka, by
za wszelką cenę pobudzić rynek i wesprzeć zaufanie kupujących.
We wtorek chińskie Ministerstwo Finansów podało, że w czerwcu wartość specjalnych
obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez rządy lokalne była dwukrotnie wyższa
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od tej zanotowanej w maju. Ponadto był to najwyższy miesięczny wynik od 2019 roku.
Wzmożenie popytu u największego importera tego kluczowego w inwestycjach metalu z
pewnością da paliwo kupującym, a ewentualne fiasko programu może przerwać odbicie.
Dzisiejsza sesja na LME przynosi ponownie lekki wzrost. Rynek miedzi otworzył się na
poziomie 7549$/MT, a o 9:45 płaci się około 7560$/MT. Dla środowego handlu kluczowa
jest decyzja Fedu, bowiem słaby dolar może wesprzeć popyt na ten metal na świecie.

Jakub Kalemba,
Trader,
w Superfund TFI S.A

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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