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Nikl:
poptávkový převis
Na začátku května se stal Lisabon
globálním centrem světa komodity
zvané nikl. V hlavním portugalském
městě se ve dnech 6. a 7. května
uskutečnil International Nickel
Study Group (INSG). Tržní experti,
zástupci firem a vládních institucí si
vyměnili názory a vydali společný
odhad nabídky a poptávky. Závěr:
Stejně jako v předchozích letech
bude trh s niklem vykazovat i v roce
2019 nabídkový deficit.

l

Není proto překvapující, že od
počátku roku patří nikl k průmyslovým kovům, po kterých je největší
poptávka. Cena doposud vzrostla o
bezmála dvanáct procent.

20. ročník

To však nemůže klamat v tom,
že dnešní cena niklu je pořád o
zhruba 18 procent nižší, než byla
před dvanácti měsíci. Od svého
maxima (více než 50 000 USD za
tunu v roce 2007) je tento průmyslový kov beztak velmi vzdálen.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016
dosáhla cena niklu svého prozatím
posledního minima a obchodovala
se za méně než 10 000 USD, se
mezitím technická i fundamentální
situace výrazně zlepšila.
Podle technické analýzy se od
roku 2016 vytvořil vzestupný trend.
Tento růstový trend má rovněž fundamentální podporu. Beztak od
roku 2015 poklesly na London Metal Exchange skladové zásoby tohoto průmyslového kovu o plných
65 procent.
Nedávný update INSG také naznačuje, že se zásoby budou i nadále snižovat. Tržní experti očekávají, že v roce 2019 vzroste výroba
niklu na 2,38 milionů tun (2018:
2,182 milionů tun). Očekává se
však, že poptávka vzroste na 2,464
milionů tun (2018: 2,238 milionů
tun).

V posledních letech byly odhady
nabídky revidovány v průběhu roku
směrem dolů. K tomu by mohlo dojít i v roce 2019, což by mělo nadále
podpořit cenu niklu. Rizikově orientovaní investoři tak mohou prostřednictvím Exchange Traded
Commodities (ETCs) sázet na pozitivní vývoj ceny niklu.
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