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τιμές ρεκόρ πάνω από 80 κορόνες του Ιουλίου

πρώτες ύλες Ενδείξεις ανάκαμψης της ζήτησης και προσδοκίες για έργα στις ΗΠΑ

Αισιόδοξοιοιεπενδυτικοί
οίκοιγιατηναγοράμετάλλων
Της Νατόσας Στασινού
nstas@naftemporiki.gr

Ψήφο
εμπιστοσύνης στην

αγορά εμπορευμάτων δίνουν

οι μεγάλοι επενδυτικοί

οίκοι παρά τη νευρικότητα
των τελευταίων εβδομάδων Η Goldman

Sachs νια πρώτη φορά εδώ και
περισσότερο από τέσσερα χρόνια
αξιολογεί την κατηγορία ενεργητικού

των εμπορευμάτων ως overweight

υπεραπόδοση γεγονός
που ισοδυναμεί με σύσταση στους
επενδυτές για αγορά Ξεχωρίζουν
τα βασικά μέταλλα εν μέσω ενδείξεων

για ανάκαμψη της ζήτησης

από την Κίνα τη μεγαλύτερη
καταναλώτρια πρώτων υλών παγκοσμίως

αλλά και προσδοκιώνγια
μεγάλα έργα υποδομών στις ΗΠΑ

Το κύριο στοιχείο που κάνει
την αμερικανική επενδυτική τράπεζα

να αισιοδοξεί είναι n ανάκαμψη

των δεικτών ΡΜΙ για τη
μεταποιητική

δραστηριότητα σε παγκόσμιο

επίπεδο Η πρόσφοτη ανάκαμψη

τωνπαγκόσμιων ΡΜΙ αποκαλύπτει

ότι η αγορά εμπορευμάτων

εισέρχεται σε ένα πιο δυναμικό

περιβάλλον έγραψαν οι
αναλυτές της Goldman Sachs στην
έκθεοτί τους

Οι αναλυτές της Goldman αναβάθμισαν

τις προβλέψεις τους για
τιμές του σιδηρομεταλλεύματος
επικαλούμενοι απρόβλεπτη αν¬

θεκτικότητα στη ζήτηση προϊόντων

χάλυβα αλλά και για τις τιμές
του πετρελαίου παρά την αβεβαιότητα

ως προς το εάν ο ΟΠΕΚ θα
καταλήξει σε μία υλοποιήσιμη
συμφωνία για μείωση της προσφοράς

Τα δεδομένα για την προσφορά

και τη ζήτηση ευνοούν το
νικέλιο τον άνθρακα το φυσικό
αέριο και τον ψευδάργυρο

Υπό τις σηνθήκες αυτές ανατρέπονται

άρδην οι αρχικές προβλέψεις

της τράπεζας για την πορεία

του δείκτη εμπορευμάτων
Standard Poor's GSCI Enhanced
Commodity Index Αναμένουν ότι
θα προσφέρει απόδοση 9 σε ορίζοντα

τριών μηνών έναντι αρχικών

υπολογισμών για ιττώση 2

ενώ βλέπουν κέρδη 11 σε ορίζοντα

έξι μηνών
Τον τελευταίο μήνα τα βασικά

μέταλλα έχουν επιδοθεί σε ράλι
στο Λονδίνο ενισχυόμενα 1 4 ως
σύνολο καθώς οι δεσμεύσεις της
κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ
γεννούν προσδοκίες για αύξηση
της ζήτησης τους

Άνοδο 14 έχει καταγράψει αυτόν

τον μήνα και η τιμή του χαλκού
υπερβαίνοντας έτσι τα 5.500 δολάρια

ανά τόνο με τους ειδικούς
και τους επενδυτέςνα αναθεωρούν
τις εκτιμήσεις τους για τη δυναμν
κή του μετάλλου Ακόμη και η Goldman

Sachs η πιο απαισιόδοξη φωνή

την τελευταία διετία σχετικά με

W Ανοδο 14
έχει

καταγράφει αυτόν
τον μήνα και η τιμή
του χαλκού
υπερβαίνοντας
έτσι τα 5.500
δολάρια ανά τόνο

τις προοπτικές του συγκεκριμένου
μετάλλου εκτιμά ότι θα έχουμε
ισορροπία προσφοράς και ζήτησης

φέτος στην αγορά χαλκού χωρίς

να αποκλείει μικρό έλλειμμα
προσφοράς την επόμενη

Πιο αισιόδοξοι αναλυτές κάνουν

λόγο για έλλειμμα προσφοράς
τουλάχιστον 400.000 τόνων το

2017 εάν η κινεζική ζήτηση διατηρηθεί

στα επίπεδα των τελευ¬

ταίων μηνών Αυτό πιθανότατα θα
συμβεί καθώς το Πεκίνο αναμένεται

να ουνεχίσει να προσφέρει
ενέσεις ρευστότητας στην οικονομία

εν όψει του 19ου Εθνικού Συνεδρίου

του Κομμουνιστικού Κόμματος

Εάν οι τιμές διατηρηθούν λίγο
πάνω από τα επίπεδα των 5.500
δολαρίων ή επιβεβαιώσουν όσους
αναμένουν εκτίναξή τους πάνω
από τα 6.000 δολάρια θα προσφέρουν

σημανηκό στήριγμα στις
μεγάλες βιομηχανίες εξόρυξης
επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων

όπως είναι οι Anglo American

Glencore και Freeport MctVto
Ran που έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία

χρόνια
Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο χαλκός

έως και αυτόν τον μήνα είχε
μείνει πίσω σε σχέση με άλλα βασικά

μέταλλα Η τιμή του είχε ενισχυθεί

5 έως και τα τέλη Οκτωβρίου

όταν η τιμή του ψευδαργύρου
είχε κάνει άλμα 55 και του

αλουμινίου είχε ενισχυθεί σε ποσοστό

1 7 Αν και αρκετοί αποδίδουν

την ανάκαμψη του χαλκού
στα νεφελώδη σχέδια του νέου
προέδρου των ΗΠΑ για έργα υποδομών

η αλήθεια είναι ότι το ράλι
του είχε αρχίσει από τις πρώτες

ημέρες του Νοεμβρίου πριν ακόμη

λάβουν χώρα οι αμερικανικές
εκλογές
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