Warszawa, 2021.04.13

Duży import surowców do Chin
W centrum uwagi inwestorów na globalnych rynkach surowcowych znajdują się
dane z Chin. Kraj ten opublikował swoje wyliczenia dotyczące handlu
zagranicznego w marcu. Według nich, w poprzednim miesiącu eksport Chin
zwyżkował o ponad 30% w ujęciu rdr, a dynamika importu wyniosła +38% w
ujęciu rdr. Obie liczby świadczą pozytywnie o stanie chińskiej gospodarki i
tempie, w jakim podnosi się ona po uderzeniu pandemii. Na uwagę zasługuje
jednak przede wszystkim wyliczenie dotyczące importu, które okazało się
najwyższe od 4 lat. W pewnym stopniu jest to zasługa dużego importu
surowców.
Import ropy naftowej w marcu do Chin wyniósł średnio 11,69 mln baryłek
dziennie. To bardzo podobny odczyt jak w lutym, jednak jest on aż o 21% wyższy
niż w marcu poprzedniego roku.

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: Teletrader.com

Widać również siłę importu w kontekście metali przemysłowych. W marcu
import miedzi do Chin wzrósł o 25% rdr i wyniósł ponad 552 tys. ton. W całym I
kwartale 2021 r. import miedzi zwyżkował o prawie 12% rdr.

Notowania cen miedzi, YTD, źródło: Teletrader.com
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W przypadku rudy żelaza, import wyniósł w marcu aż 102 mln ton, czyli o 19% w
ujęciu rdr, natomiast w całym I kwartale 2021 r. import okazał się o prawie 8%
większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie, import
wyrobów ze stali zwyżkował o 17%.
Najwięcej uwagi przyciągnęły jednak dane dotyczące importu soi do Chin.
Import tego towaru w marcu tego roku wzrósł bowiem aż o 82% w porównaniu z
marcem poprzedniego roku. To pokazuje, że duży popyt na towary rolne w
Chinach nie był tylko kwestią poprzedniego roku, lecz jest kontynuowany także
obecnie.

Notowania cen soi, YTD, źródło: Teletrader.com

Powyższe dane pokazują siłę chińskiej gospodarki. Warto jednak zaznaczyć, że
imponujące dynamiki w ujęciu rdr wynikały częściowo z niskiej bazy,
obserwowanej w marcu poprzedniego roku, kiedy to w globalną gospodarkę
uderzyła pierwsza fala pandemii i związane z nią restrykcje.

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu
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.
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