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CENY MIEDZI NA LME W LONDYNIE IDĄ W DÓŁ.
UWAGA NA RELACJACH USA-CHINY
Miedź na giełdzie metali LME w Londynie spada o 2,2 proc. do 6.399 USD za tonę i jest na drodze do
zakończenia tygodnia spadkami po raz pierwszy od 11 tygodni. Rynki niepokoją się rosnącymi
napięciami na linii USA-Chiny.
„Rynki są ponownie pod presją. Powodem jest zwiększone napięcie między Chinami a Stanami
Zjednoczonymi. (...) Jednak jest wielu klientów, którzy czekają na spadki, aby zacząć kupować” powiedział Malcolm Freeman, dyrektor w Kingdom Futures.
MSZ Chin poinformowało, że w piątek rano przekazało ambasadzie USA w ChRL, aby zamknęła
konsulat w mieście Chengdu na środkowym zachodzie. Kilka dni wcześniej Waszyngton nagle nakazał
zamknięcie chińskiego konsulatu w Houston w Teksasie.
W oświadczeniu MSZ Chin podano, że resort "postawił również konkretne wymagania dotyczące
zaprzestania prowadzenia przez Konsulat Generalny wszelkich działań i organizowania wydarzeń".
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział w czwartek, że Stany Zjednoczone muszą użyć "bardziej
kreatywnych i asertywnych sposobów", by Pekin zmienił swoje postępowanie. Przywołał słowa Nixona,
który porównał komunistyczne Chiny do Frankensteina.
Na rynku pojawiły się obawy o trwałość odbicia w USA - w czwartek rosnąca liczba przypadków
koronawirusa znalazła odbicie w tygodniowych danych dotyczących bezrobocia.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA
wyniosła 1,416 mln - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się,
że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 1,3 mln, wobec 1,307 mln poprzednio, po korekcie z 1,3 mln.
O 1.118 zmarłych wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans oﬁar epidemii koronawirusa w Stanach
Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Dziesiąty
dzień z rzędu w USA wykryto ponad 60 tys. przypadków Covid-19.
Tym samym od początku epidemii w USA z powodu Covid-19 zmarły już 143.701 osoby. Stany
Zjednoczone w czwartek przekroczyły 4 miliony zakażeń koronawirusem.
Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 58 USD do 6.544 USD za tonę.

