
  
 

 

 

Biuletyn Rynkowy 

Proszę o zapoznanie się z notą prawną na końcu dokumentu (str. 13) 

na dzień: 23 listopada 2020 

 
 Miedź: Według oczekiwań w 2020 r. globalny popyt na miedź spadnie 

o 3,3%, natomiast w 2021 r. wzrośnie o 4,6%. Głównym motorem 

popytu na miedź  w następnym roku ma być budownictwo, zwłaszcza 

w Chinach. Dodatkowy impuls ma płynąć z sektora motoryzacyjnego, 

który, jak się oczekuje, ma odnotować pierwszy od trzech lat roczny 

wzrost (str. 2). 

 Metale szlachetne: Najistotniejszym wydarzeniem na rynku inwestycji 

w srebro w tym roku była skala popytu na udziały funduszy typu ETP. 

Do 13 listopada zwiększyły one swój stan posiadania o 326 mln uncji, do 

poziomu 1,062 mld uncji. Cena srebra w tym okresie wzrosła o 38%. 

Pozwoliło to na wyraźną poprawę wskaźnika gold to silver ratio, który 

z poziomu 127 w marcu, spadł w listopadzie do 76 (str. 5). 

 USA: Richard Clarida stwierdził, że nawet jeśli zostaną spełnione 

wyznaczone we wrześniu warunki i Fed podniesie stopy procentowe to 

i tak pozostaną one na niskim poziomie, aby zapewnić wsparcie 

gospodarce (str. 7). 

 

 

 

 

  

 Kluczowe ceny rynkowe 

Cena 2-tyg. zm.

LME (USD/t)

p Miedź 7 178,50 3,5%

p Nikiel 15 870,00 2,2%

LBMA (USD/troz)

q Srebro 24,17 -6,3%

q Złoto 1 875,70 -3,4%

Waluty

q EURUSD 1,1863 -0,1%

q EURPLN 4,4679 -1,3%

q USDPLN 3,7677 -1,4%

p USDCAD 1,3071 0,2%

p USDCLP 758,62 0,9%

Akcje

p KGHM 142,50 3,4%
 

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska miedź S.A.; (więcej na str. 11) 

 

Ważne dane makroekonomiczne 

Dane Za

PKB (rdr) III kw. -1,6% p

Prod. przemysłowa (rdr) Paź 6,9% 

PKB (sa, rdr) III kw. -4,4% 

Prod. przemysłowa (mdm) Paź 1,1% p

Eksport miedzi ($) Paź 3 211 p

 Zarówno cena miedzi w USD, jak i PLN znajduje się w silnym trendzie 

wzrostowym notując dawno niewidziane rekordy 

i notuje niewidziane od wielu miesięcy rekordy 

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź S.A.; (więcej na str. 9) 

 

Wydział Ryzyka Rynkowego 

marketrisk@kghm.com 

 

*BBG DXY indeks (odwrócona skala wartości) 

 

 
Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź S.A. 
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Metale podstawowe i szlachetne | Pozostałe surowce 
 

Miedź 
 

Oczekuje się, że w 2021 r. rynek miedzi osiągnie równowagę 

Według oczekiwań w 2020 r. globalny popyt na miedź spadnie o 3,3%, 

natomiast w 2021 r. wzrośnie o 4,6%. Głównym motorem popytu na miedź  

w następnym roku ma być budownictwo, zwłaszcza w Chinach. Dodatkowy 

impuls ma płynąć z sektora motoryzacyjnego, który, jak się oczekuje, ma 

odnotować pierwszy od trzech lat roczny wzrost. 

 

Według Roberta Edwardsa analityka z CRU, w 2021 r. rynek miedzi powinien 

znaleźć się w równowadze podaży / popytu, czemu ma towarzyszyć ożywienie 

popytu i rosnąca podaż, przy średniej cenie miedzi na giełdzie COMEX na 

poziomie nieco poniżej 310 centów / funt (~6 835 USD/t). W następnych kilku 

latach, w związku z rozpoczęciem nowych projektów wydobywczych, przewiduje 

on nadwyżkę podaży na poziomie 145–175 tys. ton. Dodał jednak, że będzie to 

miało miejsce pod warunkiem, że średnie ceny miedzi będą do połowy obecnej 

dekady utrzymywały się tuż poniżej 330 centów za funt czyli poniżej ceny, która 

mogłaby wpłynąć na uruchomienie dodatkowej produkcji. R. Edwards podkreśla, 

że trwająca pandemia COVID-19 jest nadal głównym zagrożeniem dla prognozy 

podaży i popytu, a uwarunkowania i harmonogram wprowadzenia ewentualnej 

szczepionki tylko zwiększają złożoność sytuacji. W odniesieniu do oczekiwanego 

w przyszłym roku odbicia popytu w USA analityk CRU stwierdził, że biorąc pod 

uwagę pozytywne oczekiwania wzrostu w sektorach budowlanym, produkcyjnym 

i motoryzacyjnym, w 2021 r. CRU prognozuje 6% wzrostu konsumpcji miedzi 

rafinowanej. Dodał jednak, że powrót do poziomu średniorocznego popytu na 

miedź sprzed COVID-19 nie nastąpi przed 2022 rokiem. Stwierdził również, że 

CRU nie uwzględniła żadnego dużego pakietu wydatków na infrastrukturę, jako 

czynnika krótkoterminowego wzrostu popytu na miedź. Według Edwardsa 

głównym motorem popytu na miedź w 2021 r. ma być budownictwo, 

w szczególności w Chinach, które wydadzą więcej na infrastrukturę, niż wcześniej 

zakładano. Dodatkowy impuls da sektor motoryzacyjny, który według oczekiwań 

odnotuje pierwszy od 2017 r. wzrost. Analityk szacuje, że na skutek pandemii 

popyt na miedź w USA spadł w tym roku o 7-8%, do najniższego poziomu od 2009 

r. CRU prognozuje wzrost popytu w 2021 r. globalnie (z wyłączeniem Chin) o nieco 

ponad 7% w relacji rocznej. W innej sytuacji poziom ten byłby uznany za wysoki, 

ale obecnie wzrost ten następuje po spowodowanym przez COVID-19 spadku 

w 2020 r., a także ujemnej stopie wzrostu w 2019 r. R. Edwards stwierdził, że 

według oczekiwań w 2020 r. globalny popyt na miedź spadnie o 3,3%, natomiast 

w 2021 r. wzrośnie o 4,6%. 

 

 

W USA powrót do poziomu 

średniorocznego popytu na miedź sprzed 

COVID-19 nie nastąpi przed 2022 rokiem  
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Codelco osiągnęło porozumienie w kwestii wznowienia 

projektu Rajo Inca  

Wstępne porozumienie jest niezwykle ważne, ponieważ przedłużając 

działalność w Salvadorze o co najmniej cztery dekady zabezpiecza spokój 

i bezpieczeństwo ponad 5000 pracowników i ich rodzin. 

Spółka Codelco ogłosiła, że w sporze dotyczącym zużycia wody przez jej kopalnię 

osiągnięto wstępne porozumienie. Według firmy wydobywczej umowa może 

odblokować projekt o wartości 1,2 mld USD, który zabezpieczy przyszłą 

działalność oddziału w Salvadorze. Jeśli porozumienie zostanie zatwierdzone 

przez orzekający na terenie północnego Chile sąd środowiskowy, Codelco będzie 

mogło wznowić budowę projektu Rajo Inca, którego celem jest zwiększenie 

produkcji w Salvadorze. Budowa projektu została wstrzymana w lipcu po tym, jak 

spółka została oskarżona o spowodowanie nieodwracalnych szkód 

środowiskowych w Salar de Pedernales, położonej na dużej wysokości równinie 

solnej. W pozwie sądowym stwierdzono, że zatwierdzony w lutym przez organy 

ochrony środowiska projekt, opiera się na wodzie pobieranej ze studni 

zlokalizowanych wokół równiny, gdzie po dziesiątkach lat działalności firmy 

doszło do osuszenia okolicznych terenów podmokłych, szkodząc florze, faunie 

oraz społecznościom lokalnym. Rząd chilijski zaniepokojony wpływem pandemii 

koronawirusa na inwestycje i miejsca pracy, postanowił zainterweniować, aby 

zachęcić obie strony do zawarcia porozumienia. Jak stwierdził na Twitterze 

minister górnictwa Baldo Prokurica, wstępne porozumienie jest niezwykle 

ważne, ponieważ zapewnia znaczące wsparcie Rajo Inca oraz spokój 

i bezpieczeństwo ponad 5000 pracowników i ich rodzin. Szczegóły umowy będą 

znane po przeanalizowaniu i ocenie przez sąd, poinformowało Codelco. Rajo Inca 

ma produkować 93 000 ton miedzi rocznie od przyszłego roku poprzez 

przetwarzanie odpadów z istniejącej kopalni Indio Muerto, przedłużając 

działalność w Salvadorze o co najmniej cztery dekady. W ubiegłym roku kompleks 

wydobywczo-hutniczy wyprodukował nieco ponad 50 000 ton miedzi. 

 

Pozostałe istotne informacje dotyczące rynku miedzi:   

 Chilijska spółka Codelco przez kolejny rok będzie kontynuowała wydobycie 

w kopalni odkrywkowej Chuquicamata, zwiększając potencjalnie produkcję 

miedzi w przyszłym roku. Wydobycie w kopalni miało zakończyć się 

w przyszłym miesiącu, ponieważ Codelco od wielu miesięcy transformuje 

ponad 100-letnią kopalnię z odkrywkowej, mającej obecnie ponad kilometr 

głębokości, w głębinową. W latach 2021 i 2022 operacje w kopalni miały być 

ograniczone do wydobywania składowanej rudy. Jednak po analizie 

ekonomicznej i dostosowaniach operacji Codelco poinformowało, że 

w 2021  r.  planuje kontynuować wydobycie z kopalni odkrywkowej 

równolegle z rosnącym wydobyciem z części głębinowej. Pomimo komplikacji 

spowodowanych pandemią, dyrektor generalny Codelco Octavio Araneda 

powiedział, że firma szukała i znalazła nowe sposoby działania, co oznacza, że 

zespół w Chuquicamata dostosował i wprowadził ulepszenia. Decyzja 

odzwierciedla dobre wyniki kopalni, czyli oczekuje się, że w tym roku 
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wyprodukuje ponad 30 000 ton miedzi. Kopalnie Codelco wyprodukowały 

w zeszłym roku 1,6 miliona ton miedzi, w tym 385 309 ton w kopalni 

Chuquicauiata. Podziemna operacja w Chuquicamata, która rozpoczęła 

działalność w zeszłym roku, ma docelowo produkować 320 000 ton miedzi 

i 16 000 ton molibdenu rocznie po osiągnięciu optymalnych zdolności 

produkcyjnych, zastępując produkcję z części odkrywkowej, która staje się 

zbyt głęboka, aby jej wydobycie było opłacalne. 

 Strajk, który wstrzymał produkcję w kopalni miedzi Candelaria w Chile 

(należącej do Lundin Mining), trwa już blisko miesiąc i prawdopodobnie 

przedłuży się po tym, jak pracownicy zagłosowali 17 listopada przewagą 2:1, 

aby odrzucić najnowszą ofertę płacową kierownictwa kopalni. 550-osobowy 

związek zawodowy rozpoczął strajk 20 października po fiasku negocjacyjnym 

w sprawie nowej umowy o wynagrodzeniu. Mediacje za pośrednictwem rządu 

zakończyły się bez porozumienia, co zmusiło władze Lundin do zawieszenia 

wszystkich zadań oprócz podstawowych prac związanych z działalnością 

kopalni. Związkowcy dołączyli do pracowników z mniejszego związku 

zawodowego Mina, który strajkował od 8 października. Jest to jeden 

z najdłużej trwających strajków w dużych chilijskich kopalniach. W ubiegłym 

roku protesty w kopalni Carmen de Andacollo Tecka trwały ponad 50 dni. 

Łącząc działalność podziemną i odkrywkową, kopalnia Candelaria 

wyprodukowała w ubiegłym roku 111 400 ton miedzi. Lundin z siedzibą 

w Kanadzie jest właścicielem 80% kopalni, a japońskie Sumitomo - 20%. 

Konflikt pojawia się w obliczu zwiększonych napięć w chilijskim przemyśle 

wydobywczym, gdzie firmy obniżyły poziom zatrudnienia w czasie pandemii, 

podczas gdy wzrost cen miedzi zwiększył zyski. Jednak rozmowy płacowe 

w innych kopalniach przebiegły pokojowo. 17 listopada państwowe Codelco 

ogłosiło, że osiągnęło porozumienie z pracownikami z operacji Rajo Sur 

w oddziale El Teniente. 

 Zgodnie z informacją podaną przez firmę Antaike – oddział badawczy 

Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych, w październiku 

produkcja katod miedzianych w największych chińskich hutach miedzi spadła 

o 5,4% rok do roku, do czego przyczyniły się prace konserwacyjne (care and 

maintenance) u dwóch głównych producentów. W dotyczącym produkcji 

miesięcznym raporcie Antaike, 22 ankietowane firmy wyprodukowały 

w październiku 741 900 ton katod, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku 

do 740 200 ton wyprodukowanych we wrześniu. Należy jednak zaznaczyć, że 

wrzesień miał o jeden dzień roboczy więcej, co wpływa na bazę statystyczną. 

Jak podaje Antaike, remonty w hutach Jinguan w Tongling Nonferrous Metals 

Group w prowincji Anhui oraz w Shandong Fangyuan Nonferrous Metals 

Group były przyczyną spadku produkcji w relacji rocznej. Pomimo kontynuacji 

prac konserwacyjnych w listopadzie, Antaike przewiduje stabilną produkcję 

na poziomie 740 000 ton. 

 Jak podaje Ministerstwo Górnictwa, Zambia wyprodukowała 646 111 ton 

miedzi od stycznia do września 2020 roku w porównaniu z 590 321 tonami 

w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost o 9,45% wynika głównie 

z rozbudowy i zwiększonej produkcji kopalń. Zambia jest drugim producent 
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miedzi w Afryce. Obniżenie aktywności gospodarczej związanej z pandemią 

COVID-19 wpłynęło negatywnie na ten afrykański kraj, który nie wypłacił 

kuponu z obligacji w wysokości 42,5 mln USD, co oznacza, że od kilku dni 

Zambia znajduje się w stanie bankructwa. 

 Według rzecznika prasowego Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia 

i Mitsubishi Material Corporation podpisały niedawno protokół ustaleń 

dotyczący rozbudowy huty i rafinerii miedzi w Gresik. Huta miedzi, położona 

we wschodniej części indonezyjskiej wyspy Jawa, jest obsługiwana przez obie 

firmy w ramach spółki joint venture PT Smelting, której celem jest zwiększenie 

jej wydajności z 1 miliona DMT (dry metric tonnes) do 1,3 miliona DMT 

rocznie. Zakończenie prac rozbudowy PT Smelting planowane jest na 2023 r. 

Finansowanie zapewni Freeport Indonesia.  

 

Metale Szlachetne 
 

Kluczowe aspekty rynku srebra, na które (według Silver 

Institute) wpłynęła pandemia w 2020 r. 

Najistotniejszym wydarzeniem na rynku inwestycji w srebro w tym roku 

była skala popytu na udziały funduszy typu ETP. Do 13 listopada zwiększyły 

one swój stan posiadania o 326 mln uncji, do poziomu 1,062 mld uncji. Cena 

srebra w tym okresie wzrosła o 38%. Pozwoliło to na wyraźną poprawę 

wskaźnika gold to silver ratio, który z poziomu 127 w marcu, spadł 

w listopadzie do 76. 

 

Według oczekiwań inwestycje fizyczne w 2020 r. wzrosną o 27% do 236,8 mln 

uncji, co byłoby najwyższym wynikiem od 5 lat. Największy rynek detaliczny 

sztabek i monet, USA, będzie liderem z przewidywanym wzrostem na poziomie 

62% rok do roku. Drugi co do wielkości rynek, Indie, doświadczają jednak 

znacznie słabszej drugiej połowy roku, co przekłada się na szacunkowy spadek 

o 20% w całym roku. 

Najistotniejszym wydarzeniem na rynku inwestycji w srebro w tym roku była 

skala popytu na udziały funduszy typu ETP. Wzrost stanu posiadania tych 

funduszy od początku roku do 13 listopada wyniósł 326 mln uncji. W rezultacie 

globalne udziały po raz pierwszy istotnie przekroczyły 1 mld uncji, osiągając nowy 

rekordowy poziom 1,062 mld uncji. Metals Focus prognozuje, że w skali roku 

wzrost wyniesie 350 mln uncji w stosunku do poziomu z końca 2019 roku, 

w porównaniu ze wzrostem w o 81,7 mln uncji rok temu. 

Cena srebra w tym roku znacznie wzrosła, zyskując od początku roku do 

13 listopada 38%, do czego przyczynił się skok popytu na bezpieczne aktywa 

z powodu COVID-19. Wzrostowi wartości metalu towarzyszyła wyraźna poprawa 

stosunku cen złota do srebra. Po osiągnięciu rekordowego poziomu 127 

w marcu, w listopadzie wskaźnik spadł do 76. Biorąc pod uwagę średnią z całego 

roku, Metals Focus prognozuje, że cena srebra wzrośnie o 27% r/r do 20,60 USD. 

Byłby to najwyższy poziom od 2013 r. 



Biuletyn Rynkowy | 23 listopada 2020 

 

 

 

6 / 13 

Zgodnie z oczekiwaniami w 2020 roku wydobycie kopalń srebra spadnie o 6,3% 

do 780,1 mln uncji. Odzwierciedla to obostrzenia związane z COVID-19 

wprowadzone w pierwszej połowie roku przez kilka krajów będących głównymi 

producentami srebra, co spowodowało czasowe wstrzymanie produkcji przez 

niektóre kopalnie. Doprowadziło to do spadku produkcji w Meksyku, Peru 

i Chinach. Ostatnie ogólnokrajowe ograniczenia wydobycia zostały zniesione pod 

koniec maja i większość kopalń wróciła do normalnego wydobycia. Istnieje 

jednak ciągłe ryzyko eskalacji lokalnych ognisk wirusa, które mogą mieć wpływ 

na wyniki poszczególnych operacji w najbliższej przyszłości.  

 

Pandemia miała wyraźny wpływ na popyt na srebro, co było widoczne zwłaszcza 

w marcu / kwietniu. Chociaż od tego dołka popyt wzrósł, większość obszarów 

najprawdopodobniej i tak poniesie ciężkie straty w ujęciu całorocznym. Dla 

przykładu prognozuje się, że produkcja przemysłowa spadnie w tym roku o 9% 

do 466,5 mln uncji, najniższego poziomu od pięciu lat. Pokazuje to wpływ 

obostrzeń związanych z COVID-19, które spowodowały poważnie zakłócenia 

łańcuchów dostaw, użytkownicy końcowi przyjmują coraz bardziej ostrożne 

podejście do uzupełniania zapasów, a fabryki borykają się z dostępnością siły 

roboczej.  

 

Jeśli chodzi o niektóre z kluczowych segmentów przemysłu oferującego produkty 

gotowe, Metals Focus szacuje, że popyt z segmentu fotowoltaiki spadnie o 11% 

do około 88 mln uncji. Mimo to pozostaje to historycznie wysoki poziom. Zużycie 

srebra w sektorze motoryzacyjnym odnotowuje nieco bardziej gwałtowny 

spadek, ponieważ szacowany 17% obniżka światowej produkcji lekkich 

samochodów przeważa nad bieżącym wzrostem zużycia srebra w każdym 

z pojazdów. Jedną z pozytywnych obserwacji jest ta, że sektory związane 

z remontami domów zwykle radziły sobie dobrze, co wynika z rosnącej tendencji 

do telepracy. 

 

Oczekuje się, że w 2020 roku światowy popyt na srebrną biżuterię i wyroby ze 

srebra spadnie odpowiednio o 23% i 34%, do 153,6 mln uncji i 40,8 mln uncji. 

Podstawą słabości w obu segmentach są ciężkie straty poniesione w Indiach. 

Ponownie uwidacznia to skutki powszechnych obostrzeń (w celu zwalczania 

pandemii), które uderzyły w dochody rozporządzalne, podniosły ceny srebra w 

lokalnej walucie oraz dały się we znaki słabej gospodarce Indii. Drugi co do 

wielkości konsument biżuterii na świecie, Stany Zjednoczone, również wykazał 

słabość, chociaż skala spadku była mniejsza niż w przypadku złota.  

 

Ogólnie rzecz biorąc, pomimo jedynie niewielkiego wzrostu ilości złomu, 

przewiduje się, że w 2020 r. na światowym rynku srebra pojawi się kolejna 

fizyczna nadwyżka w wysokości 31,5 mln uncji, najwyższa od trzech lat. Dla 

porównania w 2019 r. wynosiła ona 26 mln uncji. Mimo to, oczekuje się, że skala 

inwestycji w srebro w ujęciu globalny pozwoli spokojnie tę nadwyżkę 

zaabsorbować. 
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Gospodarka światowa | Rynki walutowe 
 

Bank centralny jest gotowy użyć wszystkich dostępnych 

narzędzi w celu wzmocnienia gospodarki  

Richard Clarida stwierdził, że nawet jeśli zostaną spełnione wyznaczone we 

wrześniu warunki i Fed podniesie stopy procentowe to i tak pozostaną one 

na niskim poziomie, aby zapewnić wsparcie gospodarce.  

 

Jak stwierdził Richard Clarida, wiceprzewodniczący Fed, urzędnicy Rezerwy 

Federalnej wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia, aby zapewnić 

gospodarce wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Wliczając w to 

dokonywanie zakupów aktywów rządowych oraz udzielanie wyraźnych 

wskazówek co do tego, jak długo spodziewają się utrzymać stopy procentowe na 

niskim poziomie. Na spotkaniu w sprawie ustalenia stóp procentowych na 

początku listopada przedstawiciele Fed omówili kluczową rolę, jaką we 

wspieraniu gospodarki w tym roku odegrały zakupy banku centralnego, które 

osiągnęły wartość 120 mld USD miesięcznie w postaci papierów skarbowych 

i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. W swojej wypowiedzi 

Clarida nie wskazał, czy uważa, że jakiekolwiek zmiany w tych zakupach są 

uzasadnione, mówiąc jedynie, że urzędnicy będą monitorować rozwój sytuacji 

i oceniać, w jaki sposób bieżące zakupy aktywów mogą najlepiej wspierać cele 

gospodarcze Fed. Na wrześniowym posiedzeniu dotyczącym polityki monetarnej 

przedstawiciele Fed przedstawili trzyczęściowy test, który ma poprzedzić 

dyskusję na temat podniesienia stóp procentowych z poziomu bliskiego zeru. Po 

pierwsze, Fed musi mieć pewność, że warunki na rynku pracy są zgodne z ich 

maksymalnymi celami zatrudnienia, które jednak nie zostały określone. Po 

drugie, inflacja musi osiągnąć 2%. Po trzecie, Rezerwa Federalna będzie 

potrzebować pewnych dowodów - na podstawie prognoz lub miar rynkowych - 

że inflacja będzie nadal kształtować się umiarkowanie powyżej 2%. Clarida 

stwierdził, że nawet po podniesieniu stóp procentowych, Fed utrzyma je na 

niskim poziomie, aby zapewnić większe wsparcie gospodarce. Dodał, że średnia 

stopa inflacji od czasu przyjęcia w sierpniu przez Fed nowych ram może również 

dyktować pożądane tempo, w jakim Fed zechce podnosić stopy. Na przykład, jeśli 

średnia inflacja była znacznie poniżej 2%, to nawet po spełnieniu przez Fed 

nowych warunków podniesienia stóp, Clarida wolałby wolniejsze tempo 

podwyżek stóp niż w przypadku, gdyby średnia inflacja od sierpnia była bliżej lub 

równa 2%. Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej dodał, że Fed raczej nie 

zastosuje się do żadnej sztywnej reguły lub obliczeń dotyczących średniej stopy 

inflacji w jakimkolwiek okresie; zamiast tego przedstawiciele Fed skupią się na 

zwiększeniu pewności, że oczekiwania przyszłej inflacji pozostaną na poziomie 

około 2%. 
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Chiny korzystają z hojności Europy  

Dla Państwa Środka finansowanie w euro jest tak zdumiewająco tanie, że 

wydawałoby się nierozsądne z niego nie skorzystać. Dodatkowo rynek 

chińskich obligacji korporacyjnych w dolarach jest nadal 20 razy większy, 

niż rynek obligacji w euro, więc widać wciąż przestrzeń do ekspansji. 

 

W ostatnim czasie Chiny zawarły kolejną partię umów kredytowych w euro, 

powtarzając udany zabieg z zeszłego roku. Pekin wprowadza 5-, 10- i 15-letnie 

transze, aby kontynuować budowanie krzywej dochodowości w euro. Nie jest to 

jednak ukryty afront wobec Stanów Zjednoczonych ani osąd prymatu dolara. Po 

prostu finansowanie w euro jest tak zdumiewająco tanie, że wydawałoby się 

nierozsądne z niego nie skorzystać. Tłem jest Europejski Bank Centralny, który 

skupuje obligacje w ramach programu luzowania ilościowego i ma stopę 

depozytową -0,5%. Chiny będą musiały jedynie zaoferować ujemną rentowność 

nowej pięcioletniej transzy; nawet 15-letnia obligacja będzie poniżej 0,75%. 

Wypada to bardzo korzystnie w porównaniu z rentownościami porównywalnych 

krajowych obligacji denominowanych w juanie, które kształtują się na poziomie 

3,15%-3,55%. Chińskie obligacje denominowane w euro nie kwalifikują się do 

zakupu przez EBC, co ma wpływ na rynek wtórny. Spready kredytowe - premia 

pobierana powyżej referencyjnego europejskiego długu publicznego - wzrosły 

w zeszłorocznych obligacjach. Ale ta nowa seria emisji wzbudziła 

zainteresowanie inwestorów, umożliwiając obniżenie wspomnianych spreadów 

do poziomu niższego od tych związanych z zadłużeniem z 2019 r. Kurs juana jest 

na najwyższym poziomie od dwóch lat, a Chiny mają rezerwy walutowe 

przekraczające 3 biliony dolarów, więc pożyczki zagraniczne mają tak naprawdę 

na celu dywersyfikację ich międzynarodowej bazy inwestorów. Włochy wykonały 

podobny ruch, aby utrzymać pozycję na arenie międzynarodowej, z emisją 

dolara, ale zapłaciły za to odpowiednią cenę. Pięcioletnia transakcja o wartości 

3 miliardów dolarów kosztowała 1,3% rentowności, co jest droższe niż 

w przypadku, gdy Włochy finansują się w euro (bardzo blisko zera w przypadku 

długu pięcioletniego). Niemniej jednak Rzym jest zadowolony, że jego portfel 

zamówień został zrealizowany ponad trzykrotnie, co pokazuje, że istnieją spore 

rezerwy w popycie na włoskie papiery skarbowe. Rynek chińskich obligacji 

korporacyjnych w dolarach jest nadal 20 razy większy, niż rynek obligacji w euro, 

więc jest jeszcze przestrzeń do ekspansji. Zwłaszcza, gdy Chiny są nagradzane za 

budowanie swojej marki przez niewiarygodnie niskie stopy w strefie euro. 
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Kalendarz makroekonomiczny 
 

Publikacje ważnych danych makroekonomicznych 

 
Ważność Data Publikacja Okres

Chiny

 10-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) Paź 0,5% q 1,7% 0,8% 

 10-lis Inflacja producencka (rdr) Paź -2,1%  -2,1% -1,9% 

 11-lis Nowe kredyty w juanie (mld CNY)‡ Paź  690 q 1 896  775 

 16-lis Produkcja przemysłowa (rdr) Paź 6,9%  6,9% 6,7% 

 16-lis Nakłady na środki trwałe (skumul., rdr) Paź 1,8% p 0,8% 1,6% 

 16-lis Sprzedaż detaliczna (rdr) Paź 4,3% p 3,3% 5,0% 

Polska

 13-lis PKB (rdr) - dane wstępne III kw. -1,6% p -8,2% -1,8% 

 13-lis PKB (kdk) - dane wstępne III kw. 7,7% p -8,9% 8,0% 

 13-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane finalne Paź 3,1% p 3,0% --

 13-lis Bilans w handlu zagranicznym (mln EUR)‡ Wrz 1 238 p  989 1 400 

 13-lis Eksport (mln EUR)‡ Wrz 21 109 p 18 031 20 915 

 13-lis Bilans na rachunku bieżącym (mln EUR)‡ Wrz 1 072 q 1 275 1 618 

 16-lis Infl. bazowa po wył. cen żywności i energii (rdr) Paź 4,2% q 4,3% 4,2% 

 19-lis Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw (rdr) Paź 4,7% q 5,6% 4,8% 

 19-lis Zatrudnienie (rdr) Paź -1,0% p -1,2% -1,1% 

 20-lis Sprzedana produkcja przemysłowa (rdr) Paź 1,0% q 5,9% 0,6% 

 20-lis Inflacja producencka (rdr)‡ Paź -0,4% p -1,4% -0,9% 

USA

 12-lis Inflacja konsumencka CPI (mdm) Paź 0,0% q 0,2% 0,1% 

 12-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) Paź 1,2% q 1,4% 1,3% 

 13-lis Indeks pewności Uniwersytetu Michigan - dane wstępne Lis  77,0 q  81,8  82,0 

 17-lis Produkcja przemysłowa (mdm)‡ Paź 1,1% p -0,4% 1,0% 

 17-lis Sprzedaż detaliczna z wył. samochodów (mdm)‡ Paź 0,2% q 1,2% 0,6% 

 17-lis Wykorzystanie mocy produkcyjnych‡ Paź 72,8% p 72,0% 72,3% 

 19-lis Indeks przewidywań biznesu wg Philadelphia Fed Lis  26,3 q  32,3  22,5 

Strefa euro

 10-lis Ankieta oczekiwań ZEW Lis  32,8 q  52,3 --

 12-lis Produkcja przemysłowa (sa, mdm)‡ Wrz -0,4% q 0,6% 0,6% 

 12-lis Produkcja przemysłowa (wda, rdr)‡ Wrz -6,8% q -6,7% -5,8% 

 13-lis PKB (sa, rdr) - dane wstępne‡ III kw. -4,4%  -4,4% -4,3% 

 13-lis PKB (sa, kdk) - dane wstępne‡ III kw. 12,6%  12,6% 12,7% 

 13-lis Bilans w handlu zagranicznym (mln EUR)‡ Wrz  24,8 p  13,9 --

 18-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane finalne Paź -0,3%  -0,3% -0,3% 

 18-lis Inflacja bazowa (rdr) - dane finalne Paź 0,2%  0,2% 0,2% 

 20-lis Indeks pewności konsumentów - szacunek Lis - 17,6 q - 15,5 - 18,0 

Niemcy

 12-lis Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane finalne Paź -0,5%  -0,5% -0,5% 

 12-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane finalne Paź -0,2%  -0,2% -0,2% 

Francja

 10-lis Produkcja przemysłowa (rdr)‡ Wrz -6,0% p -6,4% -5,5% 

 13-lis Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane finalne‡ Paź 0,1%  0,1% 0,0% 

 13-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) - dane finalne Paź 0,0%  0,0% 0,0% 

Włochy

 10-lis Produkcja przemysłowa (wda, rdr) Wrz -5,1% q -0,3% -1,3% 

 16-lis Zharmonizowana inflacja konsumencka HICP (rdr) - dane finalne Paź -0,6%  -0,6% -0,6% 

Odczyt ¹ Poprzednio Konsensus ²
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Ważność Data Publikacja Okres

Wielka Brytania

 10-lis Stopa bezrobocia (3-miesięczna) Wrz 4,8% p 4,5% 4,8% 

 12-lis PKB (rdr) - dane wstępne III kw. -9,6% p -21,5% -9,4% 

 12-lis PKB (kdk) - dane wstępne III kw. 15,5% p -19,8% 15,8% 

 12-lis Produkcja przemysłowa (rdr) Wrz -6,3% p -6,4% -6,0% 

 18-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) Paź 0,7% p 0,5% 0,5% 

Japonia

 16-lis PKB (kdk, sa, zanualizowane) - dane wstępne‡ III kw. 21,4% p -28,8% 18,9% 

 16-lis PKB (kdk, sa) - dane wstępne‡ III kw. 5,0% p -8,2% 4,4% 

 16-lis Produkcja przemysłowa (rdr) - dane finalne Wrz -9,0%  -9,0% --

 20-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) Paź -0,4% q 0,0% -0,4% 

 20-lis PMI ogólny (composite) - dane wstępne Lis  47,0 q  48,0 --

 20-lis PMI w przemyśle - dane wstępne Lis  48,3 q  48,7 --

Chile

 09-lis Eksport miedzi (mln USD)‡ Paź 3 211 p 3 166 --

 18-lis PKB (rdr)‡ III kw. -9,1% p -14,5% -9,2% 

Kanada

 18-lis Inflacja konsumencka CPI (rdr) Paź 0,7% p 0,5% 0,4% 

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: 20-lis-20)

Cena Średnia Min. Maks.

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

Miedź 7 178,50 p 3,5% p 8,6% p 16,6% p 23,5% 6 003,39 4 617,50 7 178,50

Molibden 9,13 p 2,9% p 12,0% q -0,8% q -4,9% 8,60 7,00 10,90

Nikiel 15 870,00 p 2,2% p 10,3% p 13,4% p 10,1% 13 448,31 11 055,00 16 064,00

Aluminium 1 984,00 p 4,9% p 14,2% p 10,2% p 13,2% 1 667,81 1 421,50 1 984,00

Cyna 18 890,00 p 2,7% p 8,2% p 12,1% p 15,7% 16 875,86 13 400,00 19 075,00

Cynk 2 787,00 p 6,6% p 15,5% p 21,5% p 19,7% 2 206,33 1 773,50 2 787,00

Ołów 1 987,00 p 8,1% p 10,3% p 3,3% p 0,7% 1 802,11 1 576,50 2 027,00

LBMA (USD/troz)

Srebro 24,17 q -6,3% p 1,9% p 33,9% p 41,4% 20,07 12,01 28,89

Złoto 2 1 875,70 q -3,4% q -0,6% p 23,2% p 27,9% 1 761,56 1 474,25 2 067,15

LPPM (USD/troz)

Platyna 2 956,00 p 4,9% p 8,1% q -1,5% p 4,0% 868,75 593,00 1 017,00

Pallad 2 2 337,00 q -4,6% p 0,1% p 21,7% p 32,5% 2 175,50 1 557,00 2 781,00

Waluty4

EURUSD 1,1863 q -0,1% p 1,3% p 5,6% p 7,0% 1,1337 1,0707 1,1987

EURPLN 4,4679 q -1,3% q -1,3% p 4,9% p 4,0% 4,4409 4,2279 4,6330

USDPLN 3,7677 q -1,4% q -2,5% q -0,8% q -2,7% 3,9226 3,6707 4,2654

USDCAD 1,3071 p 0,2% q -2,0% p 0,6% q -1,6% 1,3482 1,2970 1,4496

USDCNY 6,5630 q -0,7% q -3,4% q -5,7% q -6,7% 6,9450 6,5568 7,1671

USDCLP 758,62 p 0,9% q -3,3% p 1,9% q -4,8% 798,35 748,74 867,83

Rynek pieniężny

3m LIBOR USD 0,205 q 0,00 q -0,03 q -1,70 q -1,70 0,699 0,205 1,900

3m EURIBOR -0,528 q -0,02 q -0,03 q -0,15 q -0,12 -0,414 -0,528 -0,161

3m WIBOR 0,220  0,00  0,00 q -1,49 q -1,49 0,713 0,220 1,710

5-letni swap st. proc. USD 0,440 p 0,02 p 0,09 q -1,29 q -1,11 0,606 0,243 1,693

5-letni swap st. proc. EUR -0,467 p 0,02 q -0,04 q -0,36 q -0,26 -0,331 -0,490 -0,090

5-letni swap st. proc. PLN 0,615 p 0,10 p 0,11 q -1,17 q -1,14 0,860 0,443 2,050

Paliwa

Ropa WTI Cushing 42,15 p 13,5% p 4,8% q -31,0% q -28,0% 38,39 -37,63 63,27

Ropa Brent 44,32 p 14,2% p 8,2% q -33,3% q -29,7% 41,38 17,32 69,02

Diesel NY (ULSD) 128,63 p 12,6% p 12,2% q -36,5% q -33,9% 122,38 60,67 206,01

Pozostałe

VIX 23,70 q -1,16 q -2,67 p 9,92 p 10,57 30,09 12,10 82,69

BBG Commodity Index 74,14 p 1,8% p 4,6% q -8,3% q -5,7% 69,26 59,48 81,64

S&P500 3 557,54 p 1,4% p 5,8% p 10,1% p 14,6% 3 162,47 2 237,40 3 626,91

DAX 13 137,25 p 5,3% p 3,0% q -0,8% q 0,0% 12 219,30 8 441,71 13 789,00

Shanghai Composite 3 377,73 p 2,0% p 5,0% p 10,7% p 16,3% 3 091,88 2 660,17 3 451,09

WIG 20 1 820,85 p 7,3% p 6,3% q -15,3% q -16,5% 1 774,79 1 305,73 2 200,10

KGHM 142,50 p 3,4% p 20,8% p 49,1% p 55,1% 101,04 49,40 144,90

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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Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź  Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź 
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Nota prawna 
 

Powyższy materiał został opracowany na podstawie m.in. następujących raportów z okresu: 9 – 22 listopada 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 


