Warszawa, 2022.08.10

METALE POD DYKTANDO
ODCZYTÓW Z USA
Od czwartku miedź w dostawach 3-miesięcznych notowana na LME wybiła się z poziomu 7700 $/MT
o około 300 dolarów w górę. 8000 $/MT było przebite na każdej sesji w tym tygodniu, ale rynek za
każdym razem zamykał się lekko poniżej. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze osiągnięcie tego
pułapu od 5 lipca. Większość metali przemysłowych (za wyjątkiem niklu i cyny) odrobiła
zeszłomiesięczne straty, jednak wciąż obawy o kondycję gospodarki amerykańskiej i chińskiej
dyktują warunki na rynkach.

Notowania cen miedzi LME (3M), 5M, źródło: stooq.pl

Mocny sygnał do wzrostu cen obserwowaliśmy w piątek po bardzo pozytywnych danych z
amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w lipcu w największej gospodarce świata wyniosła
zaledwie 3,5%, a przyrost miejsc pracy w sektorze pozarolniczym okazał się ponad dwukrotnie
wyższy od oczekiwań – 528 tysięcy wobec oczekiwanych 250 tysięcy. Tak dobre odczyty wskazują
na siłę amerykańskiej gospodarki i o ile rynkom akcji przyniosły spore spadki w oczekiwaniu na
zaostrzenie polityki monetarnej Fedu, o tyle metale przyjęły to bardzo dobrze. Ostatnia sesja
zeszłego tygodnia przyniosła wzrosty niemal wszystkim głównym metalom – miedź wzrosła o 143 $
do 7871 $/MT, aluminium o 13 $ do 2416 $/MT, cynk o 38 $ do 3489 $/MT, ołów o 25 $ do 2070 $/MT i
nikiel o 6 $ do 22216 $/MT. Cena kobaltu się nie zmieniła, a cyna potaniała o 90 $ do 24455 $/MT.
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Z kolei tajemnicza wtorkowa awaria w sporej hucie aluminium w chińskim Syczuanie doprowadziła
do zwyżek cen tego kluczowego w przemyśle metalu. Shanghai Metal Market dość lakonicznie
poinformowało, że 95% produkcji zostało zagrożone, podczas gdy pozostałe 5% i tak już było
wyłączone ze względu na lipcowe cięcia użycia energii. Wpłynęło to pozytywnie na ceny, a na LME
zostało już przebite 2500 $/MT. Warto dodać, że jeszcze w połowie lipca aluminium testowało
poziom 2300 $/MT, ostatnio widziany w maju 2021 roku. Jeśli za sprawą dzisiejszych danych udałoby
się uzyskać spory wzrost to następny istotny poziom wsparcia jest w okolicy 2750 $/MT.

Notowania cen aluminium LME (3M), 5M, źródło: stooq.pl

Dziś o 14:30 poznaliśmy dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Inflacja w lipcu m/m wyniosła
0,0% (oczekiwane 0,3%), a r/r 8,5% (oczekiwane 8,7%). Znacznie zmniejszyły się miesięczne
dynamiki cen paliw, co może wskazywać, że USA ma już za sobą szczyt inflacji. Wpływają one
mocno na ceny metali. Na Londyńskiej Giełdzie Metali o 15:00 za miedź płaci się już 8089 $/MT, za
aluminium 2475 $/MT, a za cynk 3578 $/MT.
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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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