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20. ročník

ních sporů mezi USA a Čínou. Rovněž pozitivně byly přijaty poslední
zveřejněné
výsledky
čínského
hrubého domácího produktu (HDP)
za první čtvrtletí roku 2019. Čínský
HDP vzrostl meziročně o 6,4 procenta.

Měď:
poptávka převažuje
Měď má jednu známou přezdívku:
Doctor Copper. Cena tohoto kovu
je důležitým ukazatelem stavu světové ekonomiky. Pokud se očekává
recese, pak cena mědi klesá; pokud se prognózuje růst nastane
vzestup, cena mědi roste.
V realitě to není zase tak jednoduché, ale tendence bývá obvykle
správná. V letošním roce cena mědi
vzrostla v průměru o osm procent.

l

To naznačuje, že aktuálně nelze
očekávat globální recesi. Velmi důležitou roli bude přitom mít pokrok
při jednáních o urovnání obchod-

Obzvláště pozitivní je, že hospodářský růst byl výrazně podpořen
růstem průmyslové produkce o 8,5
procenta. V důsledku zlepšené situace již Peking naznačil, že postupně dochází ke snižování stimulačních opatření. V krátkodobém
horizontu se tak cena mědi dostala
pod tlak.
Čínský růst se však zdá být dostatečně robustní, aby i nadále táhl
poptávku po mědi. Ve skutečnosti
bude po zbytek roku záviset cena
mědi na pokračování obchodního
sporu mezi dvěma vůdčími ekonomikami.

(ICSG) očekává v roce 2019 přebytek poptávky ve výši 65 000 tun
mědi. V průběhu května předloží
ICSG aktualizaci svých prognóz.
Rizikově orientovaní investoři tak
mohou prostřednictvím Exchange
Traded Commodities (ETCs) sázet
na pozitivní vývoj ceny mědi.
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Na trhu převažuje nedostatek.
International Copper Study Group
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Měď: ukazatele
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Pokud bude dosaženo dohody,
měla by cena mědi rychle vzrůst
nad hranici tří amerických dolarů za
libru (454 gramů).
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