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Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog
Conjuncturele, fundamentele en externe factoren hebben grote invloed op de koperprijs
De koperprijs is tot op zekere hoogte een indicator van de mondiale economie
Koperprijs als graadmeter

Figuur 1: Gebruikelijke conjuncturele trackers

Naast de gebruikelijke conjuncturele indicatoren heeft ook de koperprijs
heeft een warme relatie met de economie. Maar de vraag is of we
vanuit de ontwikkelingen in de koperprijs conclusies kunnen trekken
over de staat van de mondiale economie. Bekend is dat een grote
verscheidenheid aan fundamentele en conjuncturele factoren invloed
uitoefenen op de koperprijs. Maar de koperprijs reageert ook sterk op
andere gebeurtenissen, die de relatie met fundamentele en
conjuncturele trends verstoren en de prijsvolatiliteit beïnvloeden.
In dit rapport brengen we de relatie in kaart van de koperprijs met een
grote verscheidenheid aan economische grootheden. Welke (niet-)
economische indicatoren hebben een sterke relatie met koper en wat
zijn de grootste ‘drivers’? Kan de koperprijs worden gezien als een
indicator voor de wereldeconomie?

Wat heeft vooral impact op de koperprijs?

Bron: CPB, OECD, Thomson Reuters Datastream

Figuur 2: Koperprijs en de sterkste verbanden

Op verschillende momenten in de tijd en met een gevarieerde impact
oefenen externe factoren, mondiale conjunctuur en fundamentele
factoren invloed uit op de koperprijs, zie hiervoor figuur 2. De
fundamentele ontwikkelingen blijven een zeer belangrijke rol spelen in
de koperprijsontwikkeling, met name de mondiale vraag naar koper. En
vanuit de trends in de vraag naar het metaal kunnen we conclusies
trekken over de staat van de mondiale economie. Minder vraag naar
koper duidt immers op minder industriële activiteit en dus een
afzwakkende mondiale economische activiteit. Maar de koperprijs
reageert ook sterk op macro-cijfers, die de relatie met fundamentele
factoren kunnen verstoren en de volatiliteit van de prijs voor een deel
kunnen beïnvloeden. Maar dat heeft meer een effect op korte termijn
trends in de prijs, wat deels ook komt door het sentiment van
investeerders en externe factoren. Wij denken dat de lange termijn
trends meer onder invloed staan van de fundamentele factoren.

Is daarmee de koperprijs een voorlopende indicator?

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Tot op zekere hoogte kan de koperprijs dienen als indicator van de
mondiale economie. Wij zijn van mening dat we vanuit de
ontwikkelingen van de koperprijs waardevolle conclusies kunnen
trekken over de staat van de mondiale economie. In dit verband is
vooral de relatie met de wereldhandel en de economie van China
interessant. Maar voorzichtigheid is geboden, want de relatie van de
koperprijs met genoemde grootheden blijft in zekere zin een ‘kip-en-ei’
verhaal. Want nieuwe macro-cijfers geven richting aan de koperprijs,
terwijl die conjuncturele ontwikkelingen al in de koperprijsontwikkelingen zouden moeten zijn verdisconteerd. Bovendien hebben
de meer ongrijpbare factoren door de tijd heen ook een effect op de
koperprijs. De koperprijs staat namelijk ook onder invloed van het
sentiment van investeerders en andere ongrijpbare factoren, zoals
speculatie en geopolitieke spanningen. Dit kan ook de beweeglijkheid
van de koperprijs sterk beïnvloeden, zonder dat daar fundamenteel
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Figuur 3: Koper naar eind gebruikende sectoren

gezien een aanleiding voor is.

Waarom heeft koper een sterke conjuncturele relatie?
Koper vormt een belangrijk onderdeel van de economie. Het metaal
heeft een direct verband met de economische bedrijvigheid van een
economie. Koper is namelijk een metaal dat in relatief veel sectoren
van een economie terugkomt, meer dan andere basismetalen. En dit
maakt dat de trends in de kopermarkt een goede voorlopende
indicator vormen voor de gezondheid van de mondiale economie. Dit is
een veelgehoorde stelling, die regelmatig in analyses terugkeert. Koper
komt ook vaak terug in het dagelijks leven en het wordt in veel
verschillende sectoren ge- en verbruikt. In figuur 3 is de verdeling
grafisch weergegeven.

In welke sectoren wordt koper veel verbruikt?

Bron: Metal Bulletin

Figuur 4: Lange termijn correlaties met koperprijs

In de industriële sectoren komt koper veel terug in machines en wordt
het metaal ook verwerkt tot eindproducten en halffabricaten. Denk
hierbij aan zoals pannen, deurknoppen, pijpen, buizen, en dergelijke.
Een zeer groot gedeelte van het mondiale koperverbruik vindt ook zijn
weg naar de elektrotechnische- en elektrische apparatenindustrie,
zoals in consumentenproducten als computers en huishoudelijke
apparaten. Verder heeft koper goede geleidende eigenschappen voor
warmte en elektriciteit. En vanuit dit oogpunt wordt koper ook gebruikt
in de installatiesector, de energiesector en de ICT-sector. Omdat
het een goede warmtegeleider is, verbruikt de transportmiddelenindustrie ook een aanzienlijk deel. Denk hierbij aan de fabricage van
auto’s. In totaal zit in een auto, afhankelijk van het type, ongeveer 2050 kg koper verwerkt. Zo heeft een basismodel auto ongeveer 1
kilometer aan bekabeling en bestaat de radiator voor een groot deel uit
koper. De bouwsector is ook een zeer belangrijke afnemer. Daar
wordt koper op verschillende manieren verwerkt. Functioneel in gevels,
daken en waterleidingen. Ook het decoratief gebruik van koper in het
ontwerp van gebouwen krijgt een grotere vlucht. Daarnaast is het
metaal onmisbaar bij infrastructurele werken, zoals bij de
spoorwegen. Tot slot zien we koper steeds vaker terugkomen in de
medische sector, vanwege zijn goede antibacteriële eigenschappen.
Andere basismetalen, zoals aluminium, nikkel en zink, hebben een
minder grote verscheidenheid aan eind gebruikende sectoren. Bij
aluminium ligt de nadruk namelijk sterk op de transportmiddelen- en
verpakkingsindustrie, die samen goed zijn voor 48% van het totaal
verbruik van aluminium. Nikkel leunt erg op de roestvrijstaalindustrie,
die een aandeel heeft van 65% van het eindgebruik van nikkel. En tot
slot heeft zink de bouw als voornaamste eind gebruikende sector, met
een aandeel van 51%.

Welke relaties hebben we geïdentificeerd?

 sterk verband
 gematigd verband
 zwak verband
 zeer zwak verband

Noot: cijfers in rood =
negatieve correlatie; cijfers in
groen = positieve correlatie

 geen verband
Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Een veelheid van indicatoren blijken een sterk verband te hebben met
de koperprijsontwikkelingen. In figuur 4 hebben we de lange termijn
relaties tussen veel indicatoren en de koperprijs grafisch weergegeven.
De koperprijs heeft een sterke lange termijn relatie met de
ontwikkelingen in de olieprijs, de goudprijs, de wereldhandel, de
economische groei in China, de mondiale vraag naar koper, de
ontwikkelingen bij industriële eindgebruikers en de auto-industrie, en
de mondiale staalproductie. Er blijkt verder een gematigd verband te
bestaan tussen de koperprijs en het Bruto Binnenlands Product (ook
wel BBP) van Europa en de Verenigde Staten (VS), de Dow Jones
index, de dollarindex, import door China en de bedrijvigheidsindex uit
de VS. We hebben daarentegen een zwak tot geen lange
termijnverband kunnen constateren tussen de koperprijs en de
bedrijvigheidsindex uit de China, de VS en Europa. Ook bij de rente, de
Euro/VS dollarkoers, de huizenverkoop in de VS en de industriële
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Figuur 5: Relatie koperprijs en externe factoren

productie in Europa en de kopervoorraden in opslaghuizen van de
London Metal Exchange (ook wel LME) konden we geen lange termijn
relatie vinden. En ook niet met de index die het verschil weergeeft van
verwachtingen van analisten op macro-cijfers en het daadwerkelijke
officiële cijfer (ook wel CESI Surprise index).
Samenvattend kunnen we stellen dat de relatie van de koperprijs met
diverse economische indicatoren uiteen valt in drie pilaren:
1) Externe factoren, zoals olie, goud, Dow Jones index, valuta’s, rente
2) Mondiale conjunctuur, zoals BBP’s uit verschillende landen, wereldhandel, ondernemersklimaat en business cycli
3) Fundamentele factoren, zoals mondiale vraag, eind gebruikende
sectoren en voorraden.

Wat is de invloed van externe factoren op de koperprijs?

Noot: bollen in rood = negatieve correlatie; bollen in groen = positieve correlatie;
‘goodness-of-fit’: een ‘goodness-of-fit’ met de waarde 100% betekent dat de
inputvariabele de uitkomst van de doelvariabele volledig verklaart; bij een waarde
kleiner dan 70% is de relatie tussen inputvariabele en doelvariabele niet veelzeggend.

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Figuur 6: Kostenstructuur smelten van koper

De impact van prijsontwikkelingen in andere grondstoffen (olie, goud),
aandelenmarkten en valuta’s hebben door de tijd heen een nauwe
relatie met de koperprijs. Ondanks dat een lange termijn relatie in
sommige gevallen ontbreekt, wil dat nog niet zeggen dat deze externe
factoren een impact hebben op de koperprijs. Dit blijkt ook uit de
voortschrijdende 12-maands correlaties.

Olie en de relatie met de koperprijs
De prijs van olie heeft een dominante invloed op de koperprijs. De
productie van koper is kapitaalintensief en drie componenten zijn hierbij
dominant (zie ook figuur 6):
1) De energiekosten,
2) de arbeidskosten, en
3) de prijs van de ruwe materialen.
Het raffineren van koper is vooral een energie-intensief proces. De
toenemende afhankelijkheid van energie in de gehele keten benadrukt
de sterke relatie met de olie- en elektriciteitsprijs. Bij het delven van de
ertsen hebben de energiekosten een aandeel van circa 30%, terwijl bij
het verder verwerken van de ertsen, zoals smelten en raffineren, het
aandeel kan oplopen tot 50% van de totale kosten. Op het moment dat
de olieprijs stijgt, zal dat leiden tot hogere energiekosten en daarmee
zal de prijs van koper toenemen. Dit geldt vooral op het moment
producenten over voldoende prijskracht beschikken en de kosten
kunnen doorberekenen.

Goud en de relatie met de koperprijs
Bron: Metal Bulletin

Figuur 7: Relatie koperprijs en goud

Bron: Thomson Reuters Datastream

Ook is een sterke relatie waarneembaar tussen de koperprijs en de
prijs van goud. Goud wordt namelijk ook gewonnen bij het delven van
koperertsen en is daarmee een lucratief bijproduct voor
mijnbouwbedrijven. Maar de prijs van goud en koper hebben ook een
andere relatie met elkaar. Op het moment dat de risico’s afnemen,
economische condities in de wereldeconomie verbeteren en de
perspectieven gunstig blijken, dan heeft dat een positief effect op de
mondiale vraag naar koper en zal de prijs stijgen. In een dergelijke
situatie zijn beleggers minder geneigd om in goud te investeren als
‘veilige haven’ en zwakt de prijs van goud af. Dit zou betekenen dat de
koperprijs en de goudprijs negatief met elkaar gecorreleerd zouden
moeten zijn. Op basis van de voortschrijdende 12-maands correlaties
zien we dat negatieve verband sterker terug. Maar het verband tussen
koper en goud is doorgaans positief. Er spelen hier namelijk ook
andere factoren een rol, zoals de inflatoire druk, afnemend vertrouwen
door bijvoorbeeld geopolitieke spanningen, volatiele olieprijzen en/of
aandelenmarkten, rentestanden en stimuleringsmaatregelen van
centrale banken. De vraag vanuit met name India en China is in dit
verband ook relevant: het consumptie aandeel in zowel koper als goud
vanuit dit werelddeel is significant. Als blijkt dat de economische
activiteit afneemt, dan daalt niet alleen de koperprijs, maar heeft dat
ook effect op de mondiale fysieke vraag naar goud en heeft dit een
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Figuur 8: Relatie koperprijs en de VS dollar

drukkend effect op de prijs. Dit zorgt er mede voor dat door de tijd heen
de correlatie tussen koper en goud naar 1 neigt. Vanaf 2004 komen
echter de Exchange Traded Funds (ook wel ETF’s) voor goud op de
markt en krijgt het investeringsdoel in goud steeds meer de nadruk, ten
koste van de meer fundamentele ontwikkelingen in vraag en aanbod.
En met de komst van ETF’s in goud, zien we dat ook de ontwikkelingen
in de dollarkoers sterker van invloed zijn op de prijs van goud. Want op
die momenten dat de dollar onder druk komt te staan, zal dat
doorgaans een positieve uitwerking hebben op de prijs van goud en
vice versa.

VS dollar en de relatie met de koperprijs

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Figuur 9: Koper naar vraag/aanbod per land/regio

Normaal gesproken heeft de VS dollar een inverse relatie met de
koperprijs. Aangezien koper in dollars op de wereldmarkt wordt
verhandeld, draagt een sterkere dollar bij aan een afzwakking van de
vraag naar koper. Een hogere dollar zorgt immers voor hogere kosten
in de tegenvaluta en dit heeft een negatief effect op de vraag.
Omgekeerd geldt dat als de dollar afzwakt tegen andere valuta, de
vraag naar koper zal toenemen. Uit de regressieanalyse op dagbasis
van de koperprijs versus Euro/VS dollarkoers, blijkt echter dat er geen
lange termijn relatie bestaat. Maar dat betekent nog niet dat
bovengenoemde relatie niet bestaat. De relatie tussen beide
grootheden heeft door de tijd heen vaker een positief verband dan een
negatief verband. Op het moment dat de dollar afzwakt, neemt de
vraag naar koper toe en stijgt dus de koperprijs. Dit blijkt tevens uit de
regressieanalyse op basis van de dollarindex. Deze index is een
gewogen waarde van de dollar tegenover de belangrijkste valuta. Deze
heeft met 0.75 een negatief sterk verband met de koperprijs.

Wat is de relatie tussen conjunctuur en de koperprijs?

Bron: Metal Bulletin

Figuur 10: Relatie koperprijs en mondiale conjunctuur

Ontwikkelingen in de wereldeconomie hebben een sterke relatie met
de ontwikkeling van de koperprijs. Trends in het BBP in China en de
wereldhandel spelen een voorname rol. De relatie met China is in dit
verband de belangrijkste. China heeft verreweg het grootste aandeel in
de mondiale consumptie van koper (circa 46%). Ook in de totale
productie van zuiver koper heeft China een hoog aandeel (circa 34%).
Met deze cijfers in gedachte is het dus niet verwonderlijk dat
conjuncturele ontwikkelingen in China een zeer sterke relatie hebben
met de koperprijs. Europa heeft een aandeel van ongeveer 18% in de
mondiale consumptie van koper en de VS komt uit op circa 8%, en
daarmee is de relatie met BBP-ontwikkelingen in Europa en de VS iets
minder.

Wereldhandel en de relatie met de koperprijs
De wereldhandel heeft ook een sterke band met de
koperprijsontwikkelingen, zie hiervoor figuur 11. Aangezien in de
meeste gevallen de productie en consumptie van metalen geografisch
verspreid liggen, is mondiale handel over land of zee van ertsen en
geraffineerde metalen onvermijdelijk. Op het moment dat de prijs van
koper afzwakt, kan dat onder meer duiden op een afname in de vraag
en zal de mondiale handel afnemen in droge bulk zoals ijzererts, koper,
aluminium, en dergelijke. In dit opzicht kan de koperprijs dienen als
indicator voor wereldhandelsvolumes.

Economisch beleid en de relatie met de koperprijs

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Onzekerheid in economisch beleid van landen heeft een beperkte
lange termijn relatie met de koperprijs. Toch kan economisch beleid
van overheden door de tijd heen van invloed zijn op
koperprijsontwikkelingen. Een toename van de onzekerheid in het
economisch beleid van een land kan een krimp in investeringen in
vaste activa betekenen. De vraag naar koper daalt en de prijs van
koper zal daardoor afzwakken. Omgekeerd geldt dat wanneer deze
onzekerheid afneemt, en dus ook het risico afneemt, de prijs van koper
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een impuls krijgt.

Figuur 11: Koperprijs en wereldhandel

Wat is de impact van fundamentele factoren op de prijs?
De fundamentele ontwikkelingen, zoals de vraag naar koper, zullen
één van de voornaamste factoren van invloed blijven op de koperprijs.
De industrie, een belangrijke eind gebruikende sector, is een vroeg
cyclische sector en heeft een sterke relatie met de conjunctuur. Aan de
hand van veranderingen in verschillende industriële indicatoren, zoals
de inkoopmanagersindex (ook wel PMI) en de industriële productie,
kunnen we eventuele gevolgen voor de economische groei vroegtijdig
in kaart brengen of duiden. Wanneer de mondiale industriële
bedrijvigheid en de orders groeien, dan zal daaropvolgend de vraag
naar koper toenemen. Daarmee zal ook de prijs van het metaal een
impuls krijgen. Andersom geldt dat wanneer de mondiale industriële
vraag verzwakt of zelfs krimp en de bedrijvigheid dus afneemt, ook de
vraag naar koper zal dalen en dus de koperprijs.

Staalsector en de relatie met de koperprijs
Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Figuur 12: Relatie koperprijs en fundamentele factoren

De staalsector is actief in eind gebruikende sectoren waar ook veel
koper wordt verbruikt, zoals de bouw- en autosector, vandaar dat de
relatie tussen beide grootheden erg sterk is. Door de overcapaciteit in
de staalsector staat het huidige niveau van productie niet in verhouding
tot de vraag naar staal en dit heeft een verstorend effect.

Mijnbouw en de relatie met de koperprijs

Noot: bollen in rood = negatieve correlatie; bollen in groen = positieve correlatie

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Het aanbod van koperertsen, de kwaliteit van de gedelfde ertsen en de
kosten van het delven hebben ook invloed op de koperprijs. Chili is de
grootste producent van koperertsen en heeft een aandeel van circa
32% in de mondiale mijnproductie van kopererts. Afnemende productie
en andere schokken, zoals weersinvloeden en stakingen, hebben
effect op de prijs voor ertsen en de prijs voor zuiver koper. Uit de
analyse blijkt echter dat de lange termijn relatie van Chileense
kopererts productie met de prijs van zuiver koper minder sterk is. Bij
krapte op de markt voor ertsen stijgt de prijs en dit zal doorgaans een
opwaarts effect op de productiekosten van koper en dus op de prijs
voor zuiver koper. Maar tegelijkertijd dalen ook de zogenoemde
‘Treatment & Refining Charges’ (ook wel TC/RC’s), dit zijn de premies
die smelterijen in rekenen brengen voor de hoeveelheid aangeboden
ertsen. Op het moment dat het aanbod van ertsen daalt, dalen ook
deze premies en vice versa. En dit effect zorgt er mede voor dat het
verband met markt voor concentraten relatief laag is.

Voorraden en de relatie met de koperprijs
Figuur 13: Reële koperprijs en LME voorraden

De correlatie van voorraden van zuiver koper in opslaghuizen bij de
LME en de koperprijs laat zien dat er geen lange termijn verband is.
Toch hebben de voorraden door de tijd heen invloed op de koperprijs.
Bij lage voorraden is de prijs relatief hoog en bij hoge voorraden is de
prijs van koper relatief laag. Deze relatie heeft aardig gewerkt tot en
met de financiële crisis die met de val van Lehman Brothers in 2008
werd ingeluid. Na 2008 wordt een nieuw prijsrecord gevestigd, die bij
de voorraad volumes van destijds niet is te rechtvaardigen. Daarmee is
duidelijk dat de koperprijsontwikkeling sinds begin 2009 verder af is
komen te staan van de ontwikkeling van de voorraden.
Opmerkelijk is dat de lange termijn relatie tussen de koperprijs en eind
gebruikende sectoren in de VS beperkt is, zoals huizenverkoop en
autoproductie. Maar met een aandeel van 8% in de mondiale
consumptie van koper, heeft de VS een kleinere impact dan Europa en
China.

Ook een seizoenspatroon in metaalprijsontwikkelingen!

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Op basis van de prijs sinds 1958 valt er bij de prijzen van basismetalen
ook een seizoensbeweging te bespeuren. Gemiddeld genomen sterken
de prijzen van alle basismetalen aan in de eerste 4 maanden van het
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Figuur 14: Basismetaalprijzen en seizoensbewegingen
(gemiddelde m-o-m beweging sinds 1958)

jaar. Daarna volgen 6 maanden van volatiliteit (van mei tot en met
oktober) om vervolgens in de laatste twee maanden weer aan te
sterken. De prijsbewegingen van koper per seizoen zijn een interessant
gegeven, maar ook hier geldt dat resultaten uit het verleden, geen
garantie bieden voor de toekomst.

Wat zijn de recente ontwikkelingen in de koperprijs?
Vanuit historisch oogpunt heeft de reële prijs van koper sinds 1958
flinke pieken en dalen meegemaakt, zie hiervoor figuur 16. De reële
prijs piekt in 1966 op USD 11.334 per ton en daalt vervolgens
trendmatig naar een dieptepunt van USD 2.052 per ton in 2002. Vanaf
dat jaar vindt er echter een ommekeer plaats in de prijs van koper.

Bron: Thomson Reuters Datastream

Naar aanleiding van de val van Lehman Brothers eind 2008, valt de
prijs even terug, maar stijgt de prijs daarna weer door naar nieuwe
record hoogtes, met een piek in 2011 van USD 9.284 per ton. De
impuls die de koperprijs heeft gekregen sinds 2002 is onder meer als
gevolg van de zeer sterke vraag naar koper vanuit China, dat het
metaal nodig heeft als gevolg van de industrialisatie en urbanisatie.
Hiermee is duidelijk dat de Chinese vraag naar koper en de staat van
de Chinese economie belangrijke drivers zijn.

Ontwikkelingen in de koperprijs dit jaar
Figuur 15: Koperprijs en periode gemiddelden

Bron: Thomson Reuters Datastream

Figuur 16: Koperprijs (reële vs. nominale prijs)

Uit de recente ontwikkelingen in de koperprijs blijkt dat veel
verschillende factoren (van externe, conjuncturele en fundamentele
aard) in wisselende werking van invloed zijn geweest. Zo heeft de
koperprijs dit jaar sterk onder druk gestaan van allerlei invloeden die
niet direct van fundamentele of conjuncturele aard waren. Begin maart
kreeg de koperprijs te maken met een sterke neerwaartse correctie
doordat het Chinese bedrijf Chaori Solar failliet ging, omdat het niet
aan zijn obligatieverplichtingen kon voldoen. Gevolg hiervan was dat
stakeholders zich meer zorgen gingen maken over de groei van de
Chinese economie en de toekomstige vraag naar koper. De prijs van
koper daalde als gevolg. Rond juni werd bekend dat in de Chinese
haven van Qingdao frauduleuze praktijken plaatsvonden. Eén partij
koper werd in meerdere financieringsdeals gebruikt als onderpand en
stakeholders maakten zich zorgen over de toekomstige liquiditeit in de
markt. Als gevolg daarvan zakte de prijs ook in. Maar ook de meer
fundamentele en conjuncturele factoren hebben hun invloed gehad dit
jaar. De koperprijs stond begin dit jaar onder druk van zwakke macrocijfers uit zowel China als de VS. Maar na het Chaori incident van
maart, kreeg de prijs weer een impuls vanuit toenemende vraag vanuit
China en sterke groeicijfers van de woningmarkt en industriële sector in
de VS. In de maanden september en oktober staat de koperprijs onder
druk van de aansterkende dollar en het zwakke sentiment onder
investeerders in China.
In de eerste 10 maanden van 2014 heeft de koperprijs ongeveer 10%
in waarde verloren. De vraag is of de stand van de mondiale economie
daarmee ook is afgezwakt. In zekere zin kunnen we stellen dat de
huidige zwakke economische omstandigheden in China en Europa het
beeld bevestigen. De economische situatie in de VS is echter verder
verbetert en per saldo zal de stand van de mondiale economie wellicht
iets zijn afgezwakt. Maar de zwakke aard schatten wij tijdelijk in. De
economie van de VS sterkt verder aan dit jaar. De Chinese overheid
zal er alles aan doen om de groeidoelstellingen te halen in 2014. En de
economie in Europa volgt het pad van de VS en profiteert van de
goedkopere euro. Wij gaan er daarom van uit dat het verlies van de
koperprijs tot dusver de komende maanden goedgemaakt kan worden.

Bron: Thomson Reuters Datastream
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Interpreteren van de cijfers in de annex
In de annex van dit rapport (en in figuur 5) staan de resultaten van de regressieanalyses op een geselecteerd aantal
(economische) indicatoren en hun relatie met de koperprijs. In figuur 5 staan alleen die factoren, waarvan de
statistische significantie goed is. Een aantal relevante indicatoren ontbreekt (zoals de vastgoed investeringen, output
van eindgebruikers), met name door onvolledige (en dus onbruikbare) data. Vooral datareeksen uit China zijn vaak
onvolledig. In de annex is, naast de figuur die de correlatie tussen de grootheden weergeeft, ook een figuur
opgenomen per indicator die het verband weergeeft tussen de grootheden over een tijdsperiode (meestal 1 jaar); d.i.
de zgn. ‘rolling correlation’. De reden hiervan is dat de lange termijn correlatie niet het gehele verhaal weergeeft. Met
de ‘rolling correlation’ laten we ook de ontwikkeling zien van de correlatie door de tijd heen. Hieruit blijkt onder meer
dat op sommige momenten in de tijd er wel degelijk een relatie is tussen grootheden, terwijl de lange termijn
correlatie juist een zwak verband weergeeft. Zo heeft de lange termijn correlatie tussen de koperprijs en de LME
voorraden een lage waarde van 0,04 (= geen verband), maar hebben de voorraden relatief vaak wel een negatief
verband met de koperprijsontwikkelingen (correlatie neigt naar -1). Als voorraden dalen, neemt het aanbod af en bij
een gelijkblijvende vraag heeft dit een prijsopdrijvend effect.

ANNEX: Koperprijs en de relatie met (economische) indicatoren

Figuren I - a,b

Koperprijs

& Olie

Figuren II - a,b

Koperprijs

& Goud

Figuren III - a,b

Koperprijs

& Handel
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Figuren IIII - a,b
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Figuren V - a,b
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Figuren VI - a,b
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Figuren VII - a,b
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Figuren VIII - a,b
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Figuren IX - a,b
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& US
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Figuren X - a,b
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Figuren Xi - a,b
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Figuren XII - a,b

Koperprijs
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Figuren XIII - a,b
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Figuren XIV - a,b
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Figuren XV - a,b
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Figuren XVI - a,b
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Figuren XV - a,b,c
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Figuren XVIII - a,b
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Figuren XIX - a,b
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Figuren XX - a,b
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Figuren XXI - a,b
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