Warszawa, 2021.04.27

Miedź najdroższa od 10 lat
Notowania miedzi rozpoczęły bieżący tydzień od silnego ruchu wzrostowego.
Tym samym, cena tego metalu dotarła do okolic 4,50 USD za funt. Ostatni raz tak
wysokie ceny miedzi były notowane na przełomie lipca i sierpnia 2011 r.

Zwyżka notowań miedzi ma solidne podstawy fundamentalne. Wynikają one
m.in. z dużego popytu na miedź, który nadal widoczny jest w Chinach, będących
największym konsumentem tego metalu. Dane dotyczące importu miedzi –
który w I kwartale zwyżkował w ujęciu rok do roku – także pokazywały, że
zapotrzebowanie na ten metal w Chinach utrzymuje się na wysokim poziomie.
Także sytuacja w amerykańskiej gospodarce pozwala na podtrzymanie
optymizmu dotyczącego popytu na miedź: ostatnie dane makro były
zadowalające, a programy stymulacyjne prawdopodobnie pozytywnie przełożą
się na kondycję tamtejszego przemysłu.

Notowania cen miedzi, YTD, źródło: baha.com

Oprócz kwestii popytowych, warto zwrócić uwagę na czynniki związane z
podażą. Większość wydobycia miedzi w kopalniach skoncentrowana jest w
Ameryce Południowej, głównie Chile, gdzie w ostatnim czasie problemem była
zwiększona liczba zakażeń Covid-19 i powrót restrykcji związanych z pandemią.
Dodatkowo, co jakiś czas pojawiają się groźby strajków w tamtejszych
kopalniach.
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O tym, że podaż nie nadąża za popytem, świadczyć mogą spadające zapasy
miedzi w magazynach monitorowanych przez LME. Warto jednak dodać, że
duża część zapasów nie jest uwzględniana w danych, ponieważ informacji na
temat swoich zapasów nie podają Chiny. I to właśnie Państwo Środka jest
obecnie największą niewiadomą na rynku miedzi, ponieważ pojawiają się obawy,
że przy tych poziomach cenowych popyt ze strony Chin będzie powoli spadał..

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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