Warszawa, 2021.03.18

Wystrzał w górę notowań palladu
Bieżący tydzień przynosi zwyżki na rynkach metali szlachetnych. Złoto, srebro,
platyna, pallad: wszystkie te kruszce mają duże szanse na zakończenie
bieżącego tygodnia na znaczącym plusie. Najbardziej wśród nich wyróżnia się
pallad, którego notowania, po kilku miesiącach uciążliwej dla inwestorów
konsolidacji, w bieżącym tygodniu wystrzeliły w górę.

Notowania cen palladu, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania palladu mają za sobą kilka lat solidnych wzrostów. Wszystko za
sprawą fundamentów tego rynku, sprzyjających stronie popytowej. Na rynku
palladu w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z utrzymującym się deficytem,
wynikającym z ograniczonej podaży tego surowca przy jednoczesnym wzroście
popytu na pallad. Kruszec ten wykorzystywany jest w przeważającej mierze w
produkcji katalizatorów samochodowych, co sprawia, że pozytywnie wpływał na
niego szybko rozwijający się przemysł motoryzacyjny m.in. w krajach azjatyckich.

Uderzenie pandemii rok temu poważnie jednak wstrząsnęło cenami tego
kruszcu, co wynikało z obostrzeń związanych z pandemią, uderzających w
branżę samochodową. Po ogromnej zmienności, obserwowanej w marcu
poprzedniego roku, cena palladu odrobiła zniżkę, a strona popytowa
doprowadziła notowania do okolic 2200-2400 USD za uncję. I to właśnie w tym
rejonie notowania palladu konsolidowały od końcówki lipca poprzedniego roku.
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W tym tygodniu kontrakty na pallad wybiły się jednak z ruchu bocznego w górę,
docierając do okolic 2600 USD za uncję. Zwyżka była wywołana przede
wszystkim komunikatami ze strony spółki Norilsk Nickel na temat mniejszego od
prognoz wydobycia palladu. Ta rosyjska spółka to największy na świecie
producent palladu, a na globalnym rynku tego kruszcu pod kątem produkcji
dominują dwa kraje: Rosja oraz RPA.

Warto zaznaczyć, że pomijając nawet ten komunikat, na globalnym rynku
palladu i tak w tym roku oczekiwany był kolejny deficyt. Ceny palladu nadal
mają więc solidne podstawy fundamentalne do zwyżek. Na pewno będą one
także pod pewnym wpływem sytuacji na dolarze, podobnie jak pozostałe metale
szlachetne.

Paweł Grubiak
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Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI

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.

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

