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Solutions očekává, že v budoucnosti dojde ke zpomalení hliníkové
výroby v Číně

Hliník:
dlouhodobě zajímavý

l

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno
zveřejnila svoji zprávu o státních
dotacích v průmyslu s hliníkem
(OECD Trade Policy Papers, No.
218). Výsledek je výmluvný: Mezi
roky 2013 až 2017 dostaly sledované společnosti na podporách přibližně 70 miliard dolarů ze státních
pokladen. Tato praxe byla významná zejména v Číně. Díky mezinárodnímu tlaku by tato země
mohla být v budoucnosti více restriktivní a omezit tak svoje štědré
podpory výrobcům, a to by mohlo
vést ke zpomalení výstavby nových
výrobních kapacit. Také prestižní
ratingová a research agentura Fitch

Mezi roky 2019 až 2028 by měla
produkce průměrně růst pouze ve
výši 2,4 procenta a ročně tak dosáhnout hranice 41,9 milionů tun. V
uplynulých deseti letech činila průměrná roční míra růstu plných 11,7
procenta. Čína v důsledku toho
dokázala do roku 2018 vyrobit
v globálním srovnání 64,388 milionů tun hliníku a její tržní podíl se
zvýšil na 56,7 procenta.
Klesající růstová dynamiku je
v protikladu s rostoucí globální poptávkou, která se dle Fitch bude
zvyšovat do roku 2028 o 2,8 procenta ročně na 79,7 milionů tun. Na
trhu s hliníkem byl již v letech 2017
a 2018 znát převis poptávky, který
dále povede ke snižování úrovně
zásob. Současná cena hliníku by
tak měla mít dobrou podporu v delším časovém horizontu. Především
pro dlouhodobě orientované investory se nabízí angažmá na trhu s hliníkem prostřednictvím tzv. Exchange
Traded
Commodities
(ETCs), jejichž hodnota se odvíjí od
futures kontraktů.

Vzhledem k tomu, že trh s hliníkem je v silném contango (tzn. budoucí ceny hliníkových futures kontraktů jsou výrazně vyšší než ceny
kontraktů aktuálních), je rozhodně
smysluplné využít produkty s optimalizovaným mechanismem automatického rolování.
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