Warszawa 2021.07.29

Ceny metali szlachetnych w górę
po komunikacie Fed
Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych upływa pod znakiem
komunikatu Fed dotyczącego polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.
Fed zaprezentował swoje stanowisko, a do tego czasu na rynkach kruszców
trwało wyczekiwanie i spekulacje na temat możliwego podejścia tej instytucji do
zacieśniania polityki monetarnej. Warto wspomnieć, że na komunikat Fed w
zasadzie czekały całe rynki finansowe, w tym inwestorzy na rynkach walut,
ponieważ wypowiedzi przedstawicieli Fed i działania tej instytucji mają
niebagatelny wpływ na wartość dolara amerykańskiego.
Oczekiwano, że Fed może przyczynić się do wyhamowania zwyżki wartości
amerykańskiego dolara za sprawą mniej jastrzębiego podejścia niż wcześniej.
Pod ten scenariusz grało wielu inwestorów, co obrazowała sytuacja na wykresie
wartości dolara, od początku tygodnia znajdującego się pod pewną presją.
I faktycznie, Jerome Powell w swojej wypowiedzi nie pozostawił wątpliwości, że
podejście Rezerwy Federalnej do polityki monetarnej jest ostrożniejsze. Szef
Fedu przypomniał o tym, że podwyżki stóp procentowych znajdują się jeszcze
daleko przed nami. Powell powiedział, że mimo rozprzestrzeniania się zakażeń
koronawirusem Delta, gospodarka amerykańska jest nadal na drodze
rozwojowej. Zwrócił on jednak uwagę na to, że rynek pracy w Stanach
Zjednoczonych ma jeszcze pole do dużej poprawy.
Inwestorzy zareagowali na te słowa jednoznacznie: osłabieniem dolara oraz
wyraźną zwyżką notowań metali szlachetnych. Notowania kontraktów na złoto
odbiły się w górę od wsparcia w okolicach 1800 USD za uncję. Kontrę
kupujących było widać także na wykresie cen srebra: notowania tego kruszcu w
środę wieczorem odrobiły już zniżki z wcześniejszej części bieżącego tygodnia.
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Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com

Komentarze Fed mogą przekładać się na optymizm na rynkach metali
szlachetnych do końca bieżącego tygodnia. Warto jednak pamiętać o tym, że
ważny wpływ na ceny złota i srebra ma wartość dolara amerykańskiego, który na
tle pozostałych walut świata nadal pozostaje dość silny w średnioterminowej
perspektywie.
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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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