Warszawa 2021.05.18

Złoto i srebro na wzrostowej fali
Ostatnie tygodnie na rynku złota zdecydowanie należą do strony popytowej.
Cena złota w poprzednim tygodniu zwyżkowała, z nowy tydzień rozpoczęła od
kolejnego sporego wzrostu. Kontrakty na złoto obecnie oscylują w okolicach
1860-1870 USD za uncję, czyli na najwyższych poziomach od przełomu stycznia i
lutego bieżącego roku.
Pierwsze oznaki tworzącej się okazji do zwyżek na rynku złota były widoczne w
marcu bieżącego roku, kiedy to notowania tego kruszcu wypracowały formację
podwójnego dna, usytuowanego tuż poniżej poziomu 1700 USD za uncję. Wielu
inwestorów te poziomy uznało już za cenową okazję, co przełożyło się na
dynamiczne odbicie w górę. Później pewne zawahanie nadeszło w okolicach
psychologicznej bariery 1800 USD za uncję, jednak i ona na początku maja
została pokonana. Obecnie ceny złota znajdują się coraz wyżej i coraz bliżej
poziomu 1900 USD za uncję, który najprawdopodobniej będzie kolejnym testem
dla strony popytowej.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości)

Kupującym na rynku złota sprzyja w ostatnim czasie przede wszystkim słabość
amerykańskiego dolara. Waluta Stanów Zjednoczonych ugięła się w ostatnim
czasie pod naciskiem rozczarowujących danych makroekonomicznych.
Najwięcej uwagi przyciągnęły informacje na temat wyjątkowo wysokiej inflacji w
USA oraz spekulacje na temat tego, jak długo może się ona utrzymać,
powodując erozję wartości papierowego pieniądza. Im dłuższy ten okres, tym
więcej uwagi będzie przyciągać złoto jako aktywo zabezpieczające przed
inflacją.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli podwyższona inflacja nie okaże się przejściowa,
to na pewno doprowadzi ona do interwencji ze strony Rezerwy Federalnej. Na
razie Fed nie śpieszy się ze zmianą polityki monetarnej, ale ewentualne
problemy z przedłużającą się wysoką inflacją mogą skłonić tę instytucję do jej
zacieśnienia.
Warto dodać, że wraz z notowaniami złota, w ostatnich dniach w górę mocno
ruszyły ceny srebra. Notowania kontraktów na srebro przekroczyły barierę 28
USD za uncję, i zbliżają się do oporu na poziomie 30 USD za uncję.
.
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Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965.
NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).
Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia
DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Przedstawiane informacje mają charakter poglądowy i
mają umożliwić polskiemu odbiorcy bliższe zapoznanie się z efektami stosowania strategii inwestycyjnych
opracowanych przez Superfund i stosowanych w produktach finansowych oferowanych na różnych rynkach
finansowych na świecie. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w
szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek
uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek
uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi
przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u
dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca
uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji
osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą
stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości.
Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden
sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi
oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy.
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