
  
 

 

 

Biuletyn Rynkowy 

Proszę o zapoznanie się z notą prawną na końcu dokumentu (str. 14) 

na dzień: 12 października 2020 

 
 Miedź: Na czwarty kwartał minimalny poziom TC/RC w chińskich hutach 

został w stosunku do poprzedniego kwartału podniesiony o 9,4%. 

Jednak wciąż pozostaje niższy o 12% w stosunku do tego samego okresu 

roku ubiegłego. Ustalenie okresowego benchmarku na poziomie 

wyższym od premii na rynku spot wskazuje, że huty oczekują poprawy 

koniunktury w niedalekiej przyszłości (str. 2). 

 Metale szlachetne: Połączenie Northern Star Resources i Saracen 

Mineral Holdings, będzie oznaczać powstanie ósmej pod względem 

kapitalizacji rynkowej firmy zajmującej się wydobyciem złota na świecie, 

o wartości około 11,5 miliarda dolarów. Do 2027 roku nowo powstały 

Northern Star-Saracen zamierza osiągnąć produkcję złota na poziomie 

2 mln uncji rocznie, co spowoduje, że znajdzie się w  pierwszej siódemce 

producentów żółtego metalu na świecie (str. 4). 

 Ropa naftowa: Do niedzieli (11.10) w Zatoce Meksykańskiej z powodu 

huraganu Delta zostało utracone łącznie 8,8 mln baryłek wydobycia 

ropy naftowej i 8,3 mld stóp sześciennych wydobycia gazu ziemnego 

(str. 6). 

 Świat: Do ciągu kolejnych znaków opisujących możliwą ścieżkę 

ożywienia gospodarki dołączyła litera K. Opisuje ona sytuację, w której 

gospodarstwa domowe o wyższych dochodach doświadczą szybkiego 

i silnego odbicia, podczas gdy te o niższych dochodach będą tracić. 

Dowody sugerują, że przynajmniej do pewnego stopnia proces ten już 

trwa (str. 8). 

 

  

 Kluczowe ceny rynkowe 

Cena 2-tyg. zm.

LME (USD/t)

p Miedź 6 740,50 2,6%

p Nikiel 14 990,00 4,0%

LBMA (USD/troz)

p Srebro 24,32 6,2%

p Złoto 1 923,25 3,2%

Waluty

p EURUSD 1,1795 1,1%

q EURPLN 4,4745 -1,7%

q USDPLN 3,7913 -3,0%

q USDCAD 1,3136 -1,8%

p USDCLP 797,25 1,3%

Akcje

q KGHM 119,95 -1,2%
 

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska miedź S.A.; (więcej na str. 12) 

 

Ważne dane makroekonomiczne 

Dane Za

PKB (zanual., kdk) II kw. -31,4% p

Szacunek CPI (rdr) Wrz -0,3% q

Prod. przem. (wda, rdr) Sie -9,6% p

CPI (rdr) Wrz 3,2% p

CPI (rdr) Wrz -0,2% q

 Peruwiańska produkcja miedzi wyraźnie odczuła wpływ Covid-19 
Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź S.A.; (więcej na str. 10) 

 

Wydział Ryzyka Rynkowego 

marketrisk@kghm.com 
[1 wykres, jeśli możliwe bez tła (=tło przeźroczyste); 

Wysokość: 6 cm; Szerokość 11,5 cm 

 
Źródło: Peruwiańskie Ministerstwo Energii i Górnictwa, KGHM Polska Miedź S.A. 
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Metale podstawowe i szlachetne | Pozostałe surowce 
 

Miedź 
 

Na czwarty kwartał minimalny poziom TC/RC w chińskich hutach został 

w stosunku do poprzedniego kwartału podniesiony o 9,4%. Jednak wciąż 

pozostaje niższy o 12% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. 

Ustalenie okresowego benchmarku na poziomie wyższym od premii na 

rynku spot wskazuje, że huty oczekują poprawy koniunktury w niedalekiej 

przyszłości. 

 

Chińskie huty miedzi podnoszą opłaty TC/RC 

Na czwarty kwartał chińskie huty miedzi podniosły minimalne poziomy premii 

rafinacyjnych (TC/RC) o 9,4% wobec poprzedniego kwartału. Cena minimalna 

ustalona przez największe huty z kraju o największej światowej konsumpcji 

miedzi rozpoczyna dyskusję na temat poziomu benchmarku dla TC/RC na 2021 

rok. Poziom odniesienia jest określany w terminowych umowach dostawy 

i częściowo wyznacza rentowność zarówno hut, jak i firm górniczych. 12 członków 

China Smelters Purchase Team (CSPT) ustaliło cenę na poziomie 58 USD za tonę 

i 5,8 centów za funt. W trzecim kwartale opłaty wynosiły 53 USD za tonę i 5,3 centy 

za funt, natomiast w tym samym kwartale ubiegłego roku 66 USD za tonę 

i 6,6 centa za funt. Sifang Liu, konsultant z Wood Mackenzie, stwierdził, że 

ustalone ceny są znacznie wyższe niż na rynku spot, co oznacza, że huty oczekują, 

że w niedalekiej przyszłości nastąpi wzrost podaży koncentratu. Dodał, że 

w przyszłym roku spodziewa się większej dostępności koncentratu, gdyż 

światowy wzrost jego produkcji w 2021 roku powinien osiągnąć dynamikę na 

poziomie 7%. Sifang Liu uważa, że ożywienie na rynku TC/RC, będzie dotyczyć 

zarówno cen spotowych, jak i rocznego benchmarku. Huty zwyczajowo podnoszą 

opłaty TC/RC na ostatnie trzy miesiące roku, w okresie tuż przed negocjacjami 

z firmami górniczymi dotyczącymi rocznego benchmarku dla TC/RC. Poziom 

odniesienia TC na 2020 r. został ustalony na 62 USD za tonę, ale spotowa premia 

TC w Chinach od końca lipca utrzymywała się na poziomie około 51,50 USD - 

najniżej od ośmiu lat. W Chinach, po początkowej zapaści spowodowanej 

pandemią, popyt na miedź powrócił, ale wzrosły również obawy o produkcję 

górniczą kopalni. 

 

Strajk w należącej do Lundin chilijskiej kopalni miedzi 

Candelaria  

Po tygodniach bezowocnych negocjacji warunków płacowych, górnicy ze 

zlokalizowanej w północnym Chile i należącej do Lundin Mining kopalni miedzi 

Candelaria rozpoczęli strajk. W oświadczeniu Minera Candelaria stwierdzono, że 

kopalnia oczekuje kontynuacji pracy od pracowników i kontrahentów, którzy nie 

są członkami związków. Kompleks Candelaria, prowadzi wydobycie zarówno 

z kopalni odkrywkowej jak i głębinowej, a ubiegłoroczna produkcją wyniosła 
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111 400 ton miedzi. Lundin jest właścicielem 80% udziałów kopalni Candelaria, 

podczas gdy japońskie Sumitomo Corp posiada 20%. Po tym, jak pod koniec 

ubiegłego miesiąca negocjacje zakończyły się bez porozumienia, firma za 

pośrednictwem rządu starała się o pięć dodatkowych dni rozmów, dając więcej 

czasu na osiągnięcie porozumienia. Jednak w ostatni weekend 94,1% członków 

350-osobowego związku zawodowego Candelaria zagłosowało za odrzuceniem 

ostatniej oferty kierownictwa, decydując tym samym o rozpoczęciu strajku. Firma 

oświadczyła, że pozostaje w gotowości do kontynuowania dalszych rozmów 

w celu osiągnięcia wzajemnego porozumienia. 

 

Pozostałe istotne informacje dotyczące rynku miedzi: 

 Zgodnie z opublikowanymi 7 października danymi z urzędu celnego, chilijski 

eksport miedzi spadł w trzecim kwartale bieżącego roku, ponieważ firmy 

wydobywcze zintensyfikowały działania prewencyjne, mające na celu ochronę 

pracowników przed koronawirusem. Chile, największy na świecie producent 

czerwonego metalu, wyeksportował w 3 kwartale br. 3,1 mln ton koncentratu 

miedzi, co oznacza spadek o 10,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Dostawy miedzi rafinowanej osiągnęły w 3 kwartale poziom 587,1 tys. ton, co 

oznacza spadek o 12%. Chilijskie kopalnie, które produkują ponad jedną 

czwartą światowej miedzi, w dużej mierze działały bez większych zakłóceń 

podczas trwającej w kraju epidemii koronawirusa. Aby chronić pracowników, 

załogi firm górniczych zostały ograniczone o 40%, a wiele działań 

inwestycyjnych, takich jak eksploracja i rozwój kopalni, zostało wstrzymanych. 

W czerwcu, po wzroście infekcji wśród pracowników, firmy górnicze 

zintensyfikowały wysiłki w celu przeciwdziałania dalszym skutkom epidemii. 

Codelco zatrzymało hutę i rafinerię Chuquicamata oraz wstrzymało dwa duże 

projekty budowlane na około miesiąc, począwszy od końca czerwca. Spadek 

dostaw koncentratów odzwierciedlał 10,6% spadek dostaw do Chin (do 1,9 

mln ton), największego na świecie konsumenta miedzi. Dostawy miedzi 

rafinowanej do Chin były w 3 kwartale stabilne i wyniosły 350 374 ton. Jednak 

dostawy do Korei Południowej spadły o prawie połowę do 31 942 ton, a do 

Stanów Zjednoczonych o 18% do 89 992 ton. W sierpniu produkcja miedzi 

w Chile spadła o 6,2% rok do roku do 481,700 ton, jednak produkcja od 

stycznia do sierpnia osiągnęła poziom 3,78 mln ton, co oznacza wzrost o 0,4%.  

 Zgodnie z rządowymi statystykami opublikowanymi pod koniec września, 

eksport miedzi, cyny i srebra z Peru w lipcu wykazał oznaki ożywienia, gdyż 

rozpoczęto stopniowe otwieranie gospodarki po jej trzymiesięcznym 

zamrożeniu ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. 

Dostawy cynku, ołowiu, molibdenu i złota spadły. Jak podał bank centralny 

w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, całkowite 

przychody z eksportu metali spadły o 13,5% w porównaniu z rokiem 

poprzednim, do 2,1 miliarda dolarów. Dostawy miedzi wzrosły o 2,7% do 

207 700 ton z 202 300 ton rok wcześniej. Freeport-McMoRan, China 

Minmetals, Antamina, Chinalco i Hudbay Minerals ponownie rozpoczęły 

działalność w połowie maja po dwumiesięcznym przestoju. Dostawy cyny 

z San Rafael w Minsur wzrosły o 5,7% do 1 700 ton, firma wznowiła działalność 
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na początku czerwca. Eksport srebra wzrósł o 8,4% do 400 000 uncji, gdyż 

producenci, w tym Pan American Silver, Sierra Metals, Nexa Resources, 

Volcan, Buenaventura i Hochschild Mining, wznowili działalność. Eksport złota 

spadł o 43% do 308,700 uncji z 540,400 uncji rok temu. Dostawy cynku spadły 

o 7% do 83 700 ton z 90 100 ton rok wcześniej. Eksport ołowiu spadł o 26,8% 

do 57 000 ton z 77 800 ton. Eksport molibdenu spadł o 16,7% do 1 700 ton. 

Peru jest drugim co do wielkości producentem miedzi, cynku i srebra na 

świecie, czwartym pod względem ołowiu i cyny oraz piątym pod względem 

złota. 

 We wrześniu wrosła aktywność chińskiego przemysłu, przekraczając 

oczekiwania analityków i wspierając ożywienie gospodarcze po szoku 

koronawirusowym. Zgodnie z opublikowanymi danymi z NBS (National 

Bureau of Statistics), indeks PMI wzrósł we wrześniu do 51,5 pkt. z 51,0 pkt. 

W sierpniu, tym samym pozostając powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej 

wzrost od spadku. Analitycy spodziewali się nieznacznego wzrostu do 

51,2 pkt. Chiński sektor przemysłowy dąży do powrotu do poziomów sprzed 

pandemii, a głównym kołem zamachowym jest odradzający się dynamicznie 

popyt, stymulowana środkami rządowymi, rozbudowa infrastruktury 

i zaskakująco odporny eksport. Sprzedaż detaliczna również wróciła 

na ścieżkę wzrostu w sierpniu, przerywając siedmiomiesięczny spadek 

po złagodzeniu ogólnokrajowych obostrzeń.  

 

Metale Szlachetne 
 

Saracen zgodził się stworzyć spółkę o wartości 11,5 mld USD  

Połączenie Northern Star Resources i Saracen Mineral Holdings, będzie 

oznaczać powstanie ósmej pod względem kapitalizacji rynkowej firmy 

zajmującej się wydobyciem złota na świecie, o wartości około 11,5 miliarda 

dolarów. Do 2027 roku nowo powstały Northern Star-Saracen zamierza 

osiągnąć produkcję złota na poziomie 2 mln uncji rocznie, co spowoduje, że 

znajdzie się w  pierwszej siódemce producentów żółtego metalu na świecie. 

  

Australijska firma Northern Star Resources zajmująca się wydobyciem złota, 

złożyła propozycję kupna mniejszej spółki Saracen Mineral Holdings w ramach 

uzgodnionej umowy o wartości 5,76 miliarda dolarów australijskich (4,14 mld 

USD). We wspólnym oświadczeniu zarządy obu firm poparły propozycję 

odnośnie udziałów i gotówki. Jeśli transakcja dojdzie do skutku,  to powstanie 

spółka o wartości około 11,5 miliardów dolarów, co da jej ósmą  na świecie 

pozycję pod względem kapitalizacji rynkowej wśród firm zajmujących się 

wydobyciem złota. Nastąpiło to po tym, jak w sierpniu cena złota osiągnęła 

rekordowy poziom powyżej 2000 dolarów za uncję, do czego przyczynił się wzrost 

popytu na bezpieczne aktywa, wynikający z obaw związanych z Covid-19 

i rosnącego zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych.  

Zapowiadana transakcja spowodowała, że akcje każdej z firm wzrosły o 10%. 

Akcjonariusze Saracen za każdą posiadaną akcję otrzymaliby 0,3763 nowych, 

Zapowiadana transakcja spowodowała, 

że akcje każdej z firm wzrosły o 10% 
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w pełni opłaconych akcji zwykłych Northern Star, plus specjalną dywidendę 

w wysokości 3,8 australijskich centów na akcję. Firmy podały, że Northern Star 

będzie właścicielem 64% połączonego podmiotu, a Saracen będzie właścicielem 

pozostałych 36%. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu formalnego 

zatwierdzenia propozycji odbędzie się w styczniu 2021 r. Połączona firma, 

posiadająca kopalnie w Australii i na Alasce, będzie dążyć do produkcji 2 milionów 

uncji złota do 2027 roku, tj. 30% wzrostu obecnej  produkcji na poziomie 

1,6 miliona uncji. Nowo powstały podmiot Northern Star-Saracen zamierza 

w tym czasie znaleźć się pod względem produkcji w pierwszej siódemce na 

świecie. Już obecnie spółki mają silne powiązanie kapitałowe w postaci nabytej 

w ubiegłym roku zlokalizowanej w Australii Zachodniej największej w tym 

regionie odkrywkowej kopalni złota Super Pit, w której posiadają po 50% 

udziałów. Prezes Northern Star Bill Beament stwierdził, że transakcja stworzy 

podmiot o skali i płynności, pozwalającej przyciągnąć zarówno inwestorów 

zainteresowanych typowo złotem, jak i inwestorów ogólnych. Bill Beament 

zachowa  pozycję prezesa w nowym podmiocie do 1 lipca 2021 r. Jego zdaniem, 

połączony, silny bilans umożliwiłby nowej firmie lepszy dostęp do rosnących 

możliwości fuzji i przejęć. Działalność nowej firmy górniczej zostanie podzielona 

na trzy centra produkcyjne: Kalgoorlie, zlokalizowane wokół super kopalni 

w środkowej Australii; Yandal, który skonsoliduje małe kopalnie i zakłady 

wzbogacania rud w pobliskim regionie pustynnym; oraz operacje w Ameryce 

Północnej, które opierają się na kopalni Pogo firmy Northern Star na Alasce. 

Dyrektor zarządzający Saracen, Raleigh Finlayson, który utrzyma tę samą rolę 

w połączonej grupie oczekuje, że same tylko efekty synergii przed 

opodatkowaniem będą warte w ciągu najbliższych 10 lat od 1,5 do 2,0 mld 

dolarów australijskich. Inne  korzyści z synergii obejmują cięcie kosztów zakupów, 

a także możliwość korzystania z dróg transportowych wokół centralnej Australii, 

aby zapewnić, że ruda z każdej kopalni trafia do najlepiej do niej dostosowanego 

zakładu przeróbczego. 

 

We wrześniu Perth Mint odnotowała spadek sprzedaży złota 

i wzrost sprzedaży srebra     

We wrześniu w Perth Mint, po raz pierwszy od trzech miesięcy spadła 

sprzedaż wyrobów ze złota. Natomiast z powodu spadku ceny znacząco 

wzrósł popyt na srebro powodując, że jego sprzedaż osiągnęła poziom 

najwyższy od kwietnia. 

 

We wrześniu sprzedaż wyrobów ze złota w Perth Mint spadła po raz pierwszy od 

trzech miesięcy, podczas gdy wzrost popytu na srebro spowodowany spadkiem 

cen wywindował jego sprzedaż do najwyższego poziomu od kwietnia. Jak podała 

australijska mennica, sprzedaż złotych monet i sztabek spadła o 7,2% m/m, do 

62 637 uncji. Cameron Alexander, analityk w należącej do Refinitiv firmie 

doradczej GFMS, uważa, że wrześniowy spadek ceny złota nie usatysfakcjonował 

dystrybutorów, którzy oczekiwali na bardziej znaczący ruchu na południe. Dodał 

on, że pomimo niewielkiego spadku sprzedaży złota we wrześniu, popyt w ujęciu 

rocznym jest bardzo silny, co odzwierciedla zapotrzebowanie na bezpieczne 
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aktywa. Ilość złota sprzedana przez australijską mennicę we wrześniu w postaci 

monet i sztabek była o 33,7% większa niż w roku ubiegłym. Dodatkowo obciążona 

odbiciem dolara, benchmarkowa cena złota XAU zanotowała we wrześniu 

największy miesięczny spadek od prawie czterech lat. Jednak w tym samym 

czasie odnotowała ósmy z rzędu kwartalny wzrost. Z powodu apetytu 

inwestorów na bezpieczne aktywa związanego z pandemią koronawirusa, która 

wstrząsnęła światową aktywnością gospodarczą, ceny złota wzrosły w tym roku 

o ponad 24%. Z kolei, ponieważ inwestorzy wykorzystali niedawny spadek cen, 

aby uzupełnić zapas białego metalu, sprzedaż srebra we wrześniu wzrosła do 

najwyższego poziomu od pięciu miesięcy. Zbyt srebrnych monet wzrósł o 17,2% 

m/m, do 1 677 383 uncji i był o 24,2% wyższy niż rok wcześniej. Benchmarkowa 

cena srebra XAG straciła prawie 18%, co stanowi największy miesięczny spadek 

od września 2011 r. Perth Mint, należąca do rządu Australii Zachodniej, rafinuje 

ponad 90% nowo wydobywanego złota w Australii, jednego z największych 

producentów złota na świecie. 

 

Ropa naftowa 
 

Do niedzieli (11.10) w Zatoce Meksykańskiej z powodu huraganu Delta 

zostało utracone łącznie 8,8 mln baryłek wydobycia ropy naftowej i 8,3 mld 

stóp sześciennych wydobycia gazu ziemnego. 

 

Po przejściu huraganu amerykańskie firmy zaczynają 

przywracanie wydobycie ropy i gazu 

W czwartek (8.10) producenci ropy z Zatoki Meksykańskiej wycofali pracowników 

z 279 obiektów na morzu i przemieścili 15 platform wiertniczych z dala od szlaku 

huraganu Delta. Tym samym wydobycie ropy w tym regionie spadło o 1,69 mln 

baryłek dziennie, czyli o 92%, a gazu ziemnego o 1,67 mld stóp sześciennych 

dziennie, czyli o prawie 62%.  W niedzielę (11 października), dwa dni po przejściu 

huraganu Delta, amerykańskie firmy wydobywcze rozpoczęły wznawianie 

produkcji w dotkniętych żywiołem zakładach produkcyjnych wzdłuż wybrzeża 

Zatoki Meksykańskiej. Firmy Chevron Corp, Royal Dutch Shell Plc i BHP Group 

poinformowały, że w podlegającej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych północnej 

części Zatoki Meksykańskiej wszyscy pracownicy powracają na platformy 

wiertnicze. Po przejściu huraganu firmy energetyczne mogą potrzebować nawet 

kilku dni na ocenę skali uszkodzeń oraz powrót pracowników i przywrócenie 

produkcji. W obawie przed skutkami Delty działalność swą wstrzymały również 

firmy zajmujące się obsługą rurociągów naftowych i gazowych oraz 

przetwarzaniem wydobytego na morzu surowca. W niedzielę (11.10) 

Amerykańskie Biuro ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (BSEE) 

poinformowało, że w podlegającej USA północnej części Zatoki Meksykańskiej, po 

huraganie Delta 91% wydobycia ropy naftowej na morzu pozostaje nadal 

zamknięte. Dodatkowo po żywiole, który dotarł na ląd w pobliżu Kreolii 

w Luizjanie, w Zatoce pozostaje nadal zamknięte 62,2% wydobycia gazu 

ziemnego. Do niedzieli w Zatoce Meksykańskiej z powodu huraganu Delta zostało 

utracone łącznie 8,8 mln baryłek wydobycia ropy naftowej i 8,3 mld stóp 
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sześciennych wydobycia gazu ziemnego. Obszar ten odpowiada za około 17% 

całkowitej dziennej produkcji ropy i 5% dziennej produkcji gazu ziemnego w USA. 

W niedzielny wieczór, nadal zamknięte pozostawały porty Lake Charles 

i Cameron w Luizjanie, zlokalizowane w pobliżu miejsca, w którym huragan Delta 

dotarł do lądu. Jak podała amerykańska straż przybrzeżna, Porty Beaumont i Port 

Arthur w Teksasie, w tym Sabine Pass obsługujący największe zakłady 

przetwarzania ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zostały w niedzielę 

ponownie otwarte, jednak z pewnymi ograniczeniami.   
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Gospodarka światowa | Rynki walutowe 
 

K-kształtne odbicie w gospodarce, jest korzystne dla 

wszystkich  

Do ciągu kolejnych znaków opisujących możliwą ścieżkę ożywienia 

gospodarki dołączyła litera K. Opisuje ona sytuację, w której gospodarstwa 

domowe o wyższych dochodach doświadczą szybkiego i silnego odbicia, 

podczas gdy te o niższych dochodach będą tracić. Dowody sugerują, że 

przynajmniej do pewnego stopnia proces ten już trwa. 

Wiele dyskutuje się na temat tego, która litera alfabetu będzie reprezentować 

kształt ostatecznego odbicia po recesji wywołanej pandemią. Pełni nadziei 

politycy przewidują kształt V, oznaczający odbicie tak silne, jak głęboki był kryzys. 

Pesymiści prognozują kształt litery U, w którym gospodarka USA przez jakiś czas 

będzie znajdować się w złym stanie. Ożywienie, po którym nastąpiłby drugi 

spadek, wyglądałoby jak W. Kształt litery K wyłania się jako wiodący rywal. Chodzi 

o to, że gospodarstwa domowe o wyższych dochodach doświadczą szybkiego 

i silnego ożywienia, podczas gdy te o niższych dochodach będą tracić pozycję. 

Dowody sugerują, że proces ten już trwa, przynajmniej do pewnego stopnia, jak 

jest to częste w przypadku recesji i ożywienia. A początki ekspansji ekonomicznej 

niekoniecznie opowiadają całą historię. Gospodarstwa domowe o niższych 

dochodach radzą sobie lepiej w miarę jak ożywienie się rozwija i tym razem 

prawdopodobnie tak się stanie. Bezrobocie wzrosło wśród pracowników we 

wszystkich grupach wykształcenia wiosną, gdy koronawirus i lockdown 

doprowadziły rynek pracy do dramatycznej sytuacji, lecz wzrosło znacznie pośród 

pracowników z niższym wykształceniem. Gdy koronawirus zaczął uderzać 

w gospodarkę USA w ciągu dwóch miesięcy od lutego do kwietnia stopa 

bezrobocia wśród pracowników w wieku powyżej 25 lat, którzy nie ukończyli 

szkoły średniej, wzrosła o 15,5 punktu procentowego. Wskaźnik dla pracowników 

w tym samym wieku, ale z wyższym wykształceniem, wzrósł znacznie mniej, bo 

o 4,6 punktu procentowego. Gwałtowny wzrost produktywności i szybko rosnące 

płace obserwowane tej wiosny były spowodowane zmianami w sile roboczej, przy 

czym największy koszt zwolnień ponoszą pracownicy o niższych płacach, mniej 

produktywni. Ten wzór nie jest niczym niezwykłym. Dynamika średnich 

wynagrodzeń wzrosła o około 70 punktów bazowych w szczytowym momencie 

podczas głębokiego spowolnienia w latach 2008-2009. Obecna dynamika 

częściowo odzwierciedla tamte zmiany. Podczas Wielkiej Recesji dodatkowych 

ośmiu na 100 pracowników bez dyplomów ukończenia szkoły średniej znalazło 

się na liście bezrobotnych, podczas gdy dodatkowo trzech na 100 absolwentów 

szkół wyższych stało się bezrobotnymi. Jednak wyniki ekonomiczne dla różnych 

grup pracowników i gospodarstw domowych mają tendencję do powrotu do 

równowagi, gdy gospodarka przestaje się kurczyć i zaczyna się rozwijać. Tak więc 

wraz z powolnym wychodzeniem z Wielkiej Recesji, najbardziej narażeni 

pracownicy o niższych dochodach doświadczali przyspieszenia tempa poprawy. 

Wielka recesja oficjalnie zakończyła się latem 2009 r., ale dopiero po czterech lub 

pięciu latach stopa bezrobocia wróciła do średniej długookresowej sprzed 
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recesji. W ostatnich latach tej ekspansji rynek pracy dla pracowników bez matury 

był trudniejszy niż dla absolwentów szkół wyższych. 

  

Nastroje inwestorów w strefie euro spadają po raz pierwszy 

od pięciu miesięcy 

Zaufanie inwestorów w strefie euro spadło po raz pierwszy od pięciu miesięcy, 

a słabsze oczekiwania odzwierciedlały obawy, że ożywienie może zatrzymać się 

w obliczu nawracających infekcji. Wskaźnik nastrojów Sentix wśród 19 krajów 

spadł w październiku do -8,3pkt. Chociaż jest to mniejszy spadek, niż 

przewidywali ekonomiści, dane potwierdzają, że region stracił nieco impetu. 

Działalność usługowa ponownie spada, zwłaszcza w Europie południowej, gdzie 

turystyka cierpi z powodu nowych ograniczeń w podróżowaniu. Kraje, których 

gospodarka jest bardziej oparta na produkcji przemysłowej radziły sobie ostatnio 

lepiej. Zaufanie w niemieckiej gospodarce poprawiło się również w tym miesiącu. 
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Kalendarz makroekonomiczny 
 

Publikacje ważnych danych makroekonomicznych 

 
Ważność Data Publikacja Okres

Chiny

 27-wrz Zyski przedsiębiorstw przemysłowych (rdr) Sie 19,1% q 19,6% --

 30-wrz Oficjalny PMI w przemyśle Wrz  51,5 p  51,0  51,3 

 30-wrz PMI w przemyśle wg Caixin Wrz  53,0 q  53,1  53,1 

 07-paź Rezerwy walutowe (mld USD) Wrz 3 143 q 3 165 3 157 

Polska

 01-paź Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane wstępne Wrz 3,2% p 2,9% 3,0% 

 01-paź PMI w przemyśle Wrz  50,8 p  50,6  52,5 

 07-paź Główna stopa procentowa NBP Paź 0,10%  0,10% 0,10% 

USA

 28-wrz Indeks aktywności sektora wytwórczego Dallas Fed Wrz  13,6 p  8,0  9,5 

 29-wrz Indeks cen mieszkań S&P/CaseShiller‡ Lip  227 p  225 --

 30-wrz PKB (zanualizowane, kdk) - II kw. -31,4% p -31,7% -31,7% 

 01-paź Inflacja wydatków konsumpcyjnych PCE (mdm)‡ Sie 0,3% q 0,4% 0,3% 

 01-paź Inflacja wydatków konsumpcyjnych PCE (rdr)‡ Sie 1,6% p 1,4% 1,4% 

 01-paź PMI w przemyśle - dane finalne Wrz  53,2 q  53,5  53,5 

 01-paź Indeks ISM Manufacturing Wrz  55,4 q  56,0  56,5 

 01-paź Dochód osobisty (sa, mdm)‡ Sie -2,7% q 0,5% -2,5% 

 01-paź Wydatki osobiste (sa, mdm)‡ Sie 1,0% q 1,5% 0,8% 

 02-paź Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (tys.)‡ Wrz  661 q 1 489  859 

 02-paź Zamówienia na dobra trwałego użytku - dane finalne Sie 0,5% p 0,4% 0,4% 

 02-paź Stopa bezrobocia U6 ("ukryte bezrobocie") Wrz 12,8% q 14,2% --

 02-paź Stopa bezrobocia (główna) Wrz 7,9% q 8,4% 8,2% 

 02-paź Indeks pewności Uniwersytetu Michigan - dane finalne Wrz  80,4 p  78,9  79,0 

 02-paź Średnie zarobki godzinowe (rdr)‡ Wrz 4,7% p 4,6% 4,8% 

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  54,3 q  54,4 --

 05-paź PMI w usługach - dane finalne Wrz  54,6   54,6  54,6 

Strefa euro

 29-wrz Indeks pewności ekonomicznej‡ Wrz  91,1 p  87,5  89,0 

 29-wrz Indeks pewności przemysłowej‡ Wrz - 11,1 p - 12,8 - 10,0 

 29-wrz Indeks pewności konsumentów - dane finalne Wrz - 13,9  - 13,9 --

 01-paź PMI w przemyśle - dane finalne Wrz  53,7   53,7  53,7 

 01-paź Stopa bezrobocia‡ Sie 8,1% p 8,0% 8,1% 

 01-paź Inflacja producencka (rdr)‡ Sie -2,5% p -3,1% -2,7% 

 02-paź Inflacja bazowa (rdr) - dane wstępne Wrz 0,2% q 0,4% 0,4% 

 02-paź Szacunek inflacji konsumenckiej CPI (rdr) Wrz -0,3% q -0,2% -0,2% 

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  50,4 p  50,1  50,1 

 05-paź PMI w usługach - dane finalne Wrz  48,0 p  47,6  47,6 

 05-paź Sprzedaż detaliczna (rdr)‡ Sie 3,7% p -0,1% 2,2% 

Odczyt ¹ Poprzednio Konsensus ²
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Ważność Data Publikacja Okres

Niemcy

 29-wrz Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane wstępne Wrz -0,4% q -0,1% -0,1% 

 29-wrz Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane wstępne Wrz -0,2% q 0,0% 0,0% 

 30-wrz Sprzedaż detaliczna (rdr)‡ Sie 3,7% q 5,0% 4,2% 

 30-wrz Stopa bezrobocia Wrz 6,3% q 6,4% 6,4% 

 01-paź PMI w przemyśle - dane finalne Wrz  56,4 q  56,6  56,6 

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  54,7 p  53,7  53,7 

 06-paź Zamówienia w przemyśle (wda, rdr)‡ Sie -2,2% p -6,9% -3,8% 

 07-paź Produkcja przemysłowa (wda, rdr) Sie -9,6% p -10,0% -8,7% 

Francja

 30-wrz Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane wstępne Wrz 0,0% q 0,2% 0,2% 

 30-wrz Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane wstępne Wrz 0,1% q 0,2% 0,2% 

 01-paź PMI w przemyśle - dane finalne Wrz  51,2 p  50,9  50,9 

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  48,5   48,5  48,5 

 09-paź Produkcja przemysłowa (rdr)‡ Sie -6,2% p -8,4% -5,7% 

Włochy

 30-wrz Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane wstępne Wrz -0,9% q -0,5% -0,4% 

 01-paź PMI w przemyśle Wrz  53,2 p  53,1  53,5 

 01-paź Stopa bezrobocia - dane wstępne‡ Sie 9,7% q 9,8% 10,2% 

 05-paź PMI ogólny (composite) Wrz  50,4 p  49,5  49,2 

 09-paź Produkcja przemysłowa (wda, rdr)‡ Sie -0,3% p -8,3% -6,4% 

Wielka Brytania

 30-wrz PKB (rdr) - dane finalne II kw. -21,5% p -21,7% -21,7% 

 30-wrz PKB (kdk) - dane finalne II kw. -19,8% p -20,4% -20,4% 

 01-paź PMI w przemyśle (sa) - dane finalne Wrz  54,1 q  54,3  54,3 

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  56,5 p  55,7  55,7 

 09-paź Produkcja przemysłowa (rdr)‡ Sie -6,4% p -7,4% -4,7% 

Japonia

 30-wrz Produkcja przemysłowa (rdr) - dane wstępne Sie -13,3% p -15,5% -13,4% 

 01-paź PMI w przemyśle - dane finalne Wrz  47,7 p  47,3 --

 05-paź PMI ogólny (composite) - dane finalne Wrz  46,6 p  45,5 --

Chile

 30-wrz Produkcja miedzi ogółem (tony) Sie 489 461 p 467 913 --

 30-wrz Produkcja wytwórcza (rdr) Sie -8,2% q -7,2% -5,4% 

 01-paź Aktywność ekonomiczna (rdr) Sie -11,3% q -10,7% -8,5% 

 07-paź Eksport miedzi (mln USD) Wrz 3 053 p 2 761 --

 07-paź Wynagrodzenie nominalne (rdr) Sie 2,9% p 2,8% --

Kanada

 30-wrz PKB (rdr) Lip -5,0% p -7,8% -5,3% 

 09-paź Zmiana zatrudnienia netto (tys.) Wrz  378 p  246  150 

Odczyt ¹ Poprzednio Konsensus ²

  
1 Różnica między odczytem a poprzednią daną: p = wyższy niż poprzednia; q = niższy niż poprzednia;  = równy poprzedniej. 
2 Różnica między odczytem a konsensusem:  = wyższy od konsensusu;  = niższy od konsensusu;  = równy konsensusowi. 

mdm = zmiana miesięczna; rdr = zmiana roczna; kdk = zmiana kwartalna; skumul. = od początku roku; sa = wyrównany sezonowo; 

wda = wyrównany ilością dni roboczych; ‡ = poprzednie dane po rewizji.  

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź 
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Kluczowe dane rynkowe 
 

Ceny kluczowych metali podstawowych i szlachetnych, kursy walutowe oraz pozostałe ważne czynniki rynkowe 

 
(na dzień: 09-paź-20)

Cena Średnia Min. Maks.

LME (USD/t; Mo w USD/funt)

Miedź 6 740,50 p 2,6% p 2,0% p 9,5% p 18,3% 5 878,34 4 617,50 6 837,00

Molibden 8,49 p 4,8% p 4,2% q -7,7% q -24,5% 8,56 7,00 10,90

Nikiel 14 990,00 p 4,0% p 4,2% p 7,1% q -15,5% 13 132,13 11 055,00 15 660,00

Aluminium 1 805,50 p 3,9% p 3,9% p 0,3% p 3,9% 1 637,84 1 421,50 1 829,50

Cyna 18 210,00 p 5,8% p 4,3% p 8,1% p 11,0% 16 659,85 13 400,00 18 420,00

Cynk 2 415,50 p 0,9% p 0,1% p 5,3% p 0,6% 2 153,91 1 773,50 2 554,00

Ołów 1 779,50 q -1,4% q -1,2% q -7,5% q -17,7% 1 799,20 1 576,50 2 027,00

LBMA (USD/troz)

Srebro 24,32 p 6,2% p 2,5% p 34,7% p 37,0% 19,44 12,01 28,89

Złoto 2 1 923,25 p 3,2% p 1,9% p 26,3% p 28,7% 1 742,34 1 474,25 2 067,15

LPPM (USD/troz)

Platyna 2 892,00 p 3,5% p 0,9% q -8,1% p 0,1% 866,33 593,00 1 017,00

Pallad 2 2 450,00 p 8,6% p 4,9% p 27,6% p 44,6% 2 151,35 1 557,00 2 781,00

Waluty4

EURUSD 1,1795 p 1,1% p 0,7% p 5,0% p 6,9% 1,1271 1,0707 1,1987

EURPLN 4,4745 q -1,7% q -1,2% p 5,1% p 3,5% 4,4268 4,2279 4,6044

USDPLN 3,7913 q -3,0% q -1,9% q -0,2% q -3,3% 3,9324 3,6707 4,2654

USDCAD 1,3136 q -1,8% q -1,5% p 1,1% q -1,2% 1,3531 1,2970 1,4496

USDCNY 6,6947 q -1,7% q -1,4% q -3,9% q -5,9% 6,9901 6,6947 7,1671

USDCLP 797,25 p 1,3% p 1,6% p 7,1% p 10,1% 802,01 748,74 867,83

Rynek pieniężny

3m LIBOR USD 0,224 p 0,00 q -0,01 q -1,68 q -1,76 0,770 0,218 1,900

3m EURIBOR -0,509 q -0,02 q -0,01 q -0,13 q -0,09 -0,399 -0,511 -0,161

3m WIBOR 0,220  0,00  0,00 q -1,49 q -1,50 0,782 0,220 1,710

5-letni swap st. proc. USD 0,414 p 0,08 p 0,07 q -1,32 q -1,06 0,630 0,243 1,693

5-letni swap st. proc. EUR -0,443 q -0,01 q -0,02 q -0,33 q -0,10 -0,312 -0,453 -0,090

5-letni swap st. proc. PLN 0,545 p 0,04 p 0,04 q -1,24 q -1,12 0,907 0,480 2,050

Paliwa

Ropa WTI Cushing 40,60  0,0% p 0,9% q -33,5% q -24,2% 38,18 -37,63 63,27

Ropa Brent 41,54 q -0,6% p 1,4% q -37,5% q -30,1% 41,41 17,32 69,02

Diesel NY (ULSD) 119,71 p 4,7% p 4,4% q -40,9% q -38,2% 122,98 60,67 206,01

Pozostałe

VIX 25,00 q -1,19 q -1,37 p 11,22 p 7,43 30,34 12,10 82,69

BBG Commodity Index 73,25 p 3,2% p 3,4% q -9,4% q -6,0% 68,67 59,48 81,64

S&P500 3 477,13 p 3,7% p 3,4% p 7,6% p 18,3% 3 116,78 2 237,40 3 580,84

DAX 13 051,23 p 1,4% p 2,3% q -1,5% p 7,3% 12 158,26 8 441,71 13 789,00

Shanghai Composite 3 272,08 p 1,7% p 1,7% p 7,3% p 11,0% 3 057,08 2 660,17 3 451,09

WIG 20 1 698,91 q -2,3% q -0,8% q -21,0% q -20,0% 1 788,43 1 305,73 2 200,10

KGHM 119,95 q -1,2% p 1,7% p 25,5% p 54,4% 96,92 49,40 139,35

Zmiana ceny1 Od początku roku3

2 tyg. pocz. kw. pocz. roku 1 rok

 

 
º zmiana w okresie: 2 tyg. = dwóch tygodni; pocz. kw. = od początku kwartału; pocz. roku = od początku roku; 1 rok = jednoroczna. 
1 użyto dziennych cen na zamknięcie. 2 ostatnia kwotowana cena. 3 fixingi banków centralnych (Bank of China HK dla USD/CNY). 

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź 
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Miedź – oficjalne zapasy giełdowe (tys. ton)  Miedź – oficjalne zapasy giełdy LME (tys. ton) 
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Ostatnie dane w nawiasach. Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź  Ostatnie dane w nawiasach. Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź 

   

Miedź – cena w USD (lewa oś) i PLN (prawa oś) za tonę  Srebro – cena (l. oś) i relacja do ceny złota (p. oś) 
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Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź  Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź 

   

USD – indeks dolara (l. oś) i kurs EUR/USD wg ECB (p. oś)  PLN – kurs względem USD (l. oś) i EUR (p. oś) wg NBP 
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Nota prawna 
 

Powyższy materiał został opracowany na podstawie m.in. następujących raportów z okresu: 28 września – 11 października 2020 

  Barclays Capital,   BofA Merrill Lynch,   Citi Research,   CRU Group,   Deutsche Bank Markets Research,  

  Gavekal Dragonomics,   Goldman Sachs,    JPMorgan,   Macquarie Capital Research,   Mitsui Bussan Commodities,  

  Morgan Stanley Research,   SMM Information & Technology,    Sharps Pixley. 

Ponadto zostały wykorzystane informacje uzyskane w bezpośrednich rozmowach z brokerami, z raportów instytucji finansowych 

oraz ze stron internetowych:  thebulliondesk.com,  lbma.org.uk,  lme.co.uk,  metalbulletin.com,  nbp.pl, a także systemów: 

Bloomberg oraz Thomson Reuters. 

Oficjalne notowania metali są dostępne na stronach:  

 metale podstawowe: www.lme.com/dataprices_products.asp (bezpłatne logowanie) 

 srebro i złoto: www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics 

 platyna oraz pallad: www.lppm.com/statistics.aspx 

 

ZASTRZEŻENIE 

Niniejszy dokument odzwierciedla poglądy pracowników Wydziału Ryzyka Rynkowego KGHM Polska Miedź S.A. na temat 

gospodarki, a także rynków towarowych oraz finansowych. Chociaż fakty przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą i bazują 

na źródłach, w których wiarygodność wierzymy, nie gwarantujemy ich poprawności. Mogą one być ponadto niekompletne 

albo skrócone. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w opracowaniu są wyrazem naszej oceny w dniu ich publikacji i mogą ulec 

zmianie, o czym KGHM Polska Miedź S.A. może nie poinformować. Dokument ten jest udostępniany wyłącznie w celach 

informacyjnych i nie powinien być interpretowany jako oferta lub porada dotycząca zakupu/sprzedaży wymienionych w nim 

instrumentów, jak również nie stanowi części takiej oferty ani porady. 

Przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanego materiału wymaga wcześniejszej pisemnej zgody KGHM. Aby ją uzyskać 

- należy skontaktować się z Departamentem Komunikacji KGHM Polska Miedź SA. 

W razie pytań, komentarzy, bądź uwag prosimy o kontakt: 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Departament Ryzyka Finansowego i Rynkowego 

Wydział Ryzyka Rynkowego 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 

59-301 Lubin, Polska 


