Warszawa 2021.09.30

Silny dolar ciosem w metale szlachetne
Na rynkach metali szlachetnych nieustannie siłę pokazuje strona podażowa.
Wszystko za sprawą niesprzyjających kruszcom informacji związanych z
amerykańską polityką monetarną. We wtorek notowania kontraktów na złoto
pogłębiły spadki, schodząc do okolic 1720-1730 USD za uncję. Silne tąpnięcie
można było obserwować na rynku srebra, którego cena zniżkowała do rejonu
21,50 USD za uncję. Oba metale pozostają blisko wtorkowych minimów
cenowych także w środę.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com
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Komunikaty Rezerwy Federalnej w ostatnim czasie były jasne i sugerowały, że
instytucja ta będzie dążyć do rozpoczęcia procesu zacieśniania polityki
monetarnej w USA jeszcze w bieżącym roku. Po wrześniowym posiedzeniu Fed
domyślną datą rozpoczęcia taperingu QE stał się listopad bieżącego roku. Nie
jest to jednak data oficjalnie potwierdzona: prezes Fed, Jerome Powell,
powiedział, że decyzja w dużym stopniu będzie zależeć od danych
makroekonomicznych w USA, które pojawią się w międzyczasie. Chodzi przede
wszystkim o dane z rynku pracy za wrzesień, ponieważ payrolls są uważane za
kluczową miarę sytuacji w gospodarce amerykańskiej.
Wśród pozostałych przedstawicieli Fed zdania są podzielone. Wypowiedzi
większości z nich sugerują, że warto poczekać właśnie na wspomniane dane z
rynku pracy przed podjęciem wiążącej decyzji. Jednak niektórzy przedstawiciele
Fed uważają, że gospodarka amerykańska i tak wykonała ogromny krok naprzód
w ciągu ostatnich miesięcy, więc ograniczanie programu skupu aktywów
powinno nastąpić nawet jeśli dane z rynku pracy nie będą szczególnie dobre.
Zapowiedzi zacieśniania polityki monetarnej w USA przyczyniają się przede
wszystkim do wyraźnej presji na wzrost wartości amerykańskiego dolara. US
Dollar Index znajduje się już na najwyższych poziomach od około roku, a
przyspieszenie jego zwyżek miało miejsce właśnie w bieżącym tygodniu.
Siła dolara wywarła presję na spadek notowań metali szlachetnych, a ceny
kruszców w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej nadal będą zależeć
głównie od sytuacji na dolarze.
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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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