Warszawa 2021.05.25

Wyhamowanie zwyżek cen złota
W ostatnich tygodniach rynek złota rozpieszczał inwestorów. Notowania tego
kruszcu mają za sobą trzy wzrostowe tygodnie z kolei. Zresztą, tak naprawdę to
już od końcówki marca cena złota systematycznie, a nawet dość dynamicznie,
kieruje się w górę. O ile dwa miesiące temu kontrakty na ten kruszec znajdowały
się poniżej poziomu 1700 USD za uncję, to w ostatnich dniach oscylują one w
rejonie 1870-1890 USD za uncję.
Bieżący tydzień na rynku złota przynosi na razie wyhamowanie zwyżek, a nawet
delikatne przeceny. Nie oznacza to jeszcze, że trend wzrostowy na rynku złota
dobiega końca, jednak otwiera drogę przynajmniej do niewielkiej korekty.
W ostatnich miesiącach najważniejszym czynnikiem, wspierającym stronę
popytową na rynku złota, było osłabianie się amerykańskiego dolara. Wartość
USD w ostatnich tygodniach poruszała się w prawie nieprzerwanym trendzie
spadkowym. Teraz jednak amerykańska waluta dotarła do rejonu tegorocznych
minimów, co prowadzi do uspokojenia nastrojów, wyhamowania zniżek na USD
oraz utworzenia się potencjału do pewnego odreagowania.
Inwestorzy na rynku złota nieustannie uważnie śledzą dane makro z USA oraz
wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ponieważ mają
one ogromny wpływ na perspektywy dla dolara. Ostatnio pojawiła się seria
wypowiedzi przedstawicieli Fed, które sugerowały, że instytucja ta nie będzie
śpieszyć się ze zmianą polityki monetarnej. James Bullard, szef Fed w St. Louis,
ocenił jednak, że oczekuje inflacji przekraczającej poziom 2% zarówno w tym, jak
i w przyszłym roku.
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Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com

Środowisko inflacyjne sprzyja wzrostom cen złota. Nawet jeśli cena złota
delikatnie skoryguje niedawne zwyżki, np. na skutek potencjalnej korekty na
dolarze, to w obliczu obfitości gotówki inwestorzy będą poszukiwać
bezpiecznych przystani. Na tych tendencjach może zyskać nie tylko złoto, ale i
srebro, które jest ze złotem silnie skorelowane.
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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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