Warszawa, 2022.06.23

Powell bez większego wpływu na
ceny złota
Notowania złota w bieżącym tygodniu poruszają się w wąskim przedziale cenowym,
większość czasu spędzając w okolicach 1830-1840 USD za uncję.
Obecnie wielu inwestorów próbuje ocenić, na ile prawdopodobny jest kolejny nacisk
strony podażowej na ważny psychologiczny poziom 1800 USD za uncję, a na ile złoto
może mocniej odbić się w górę. Póki co zdania są mocno podzielone, a to skutkuje
konsolidacją na rynku kruszcu.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Z jednej strony, spadkom cen złota sprzyja jastrzębie nastawienie Fed do polityki
monetarnej. Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, występował w amerykańskim
Senacie, przedstawiając półroczny raport dotyczący polityki monetarnej. Inwestorzy
wypatrywali przede wszystkim słów Powella na temat dalszych planów w zakresie
prowadzonej przez Fed polityki monetarnej. Szef Fed potwierdził, że instytucja ta ma w
planach dalsze podwyżki stóp procentowych, ponieważ walka z wysoką inflacją jest
obecnie uznawana za priorytet Fed. Spytany o możliwość pojawienia się podwyżek
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wynoszących nawet 1 punkt procentowy, Powell ocenił, że nie może ich wykluczyć. Te
informacje były czynnikiem wspierającym amerykańskiego dolara oraz negatywnie
wpływającym na ceny złota.

Jednak z drugiej strony, coraz bardziej zdecydowana walka Fed z inflacją budzi groźbę
spowolnienia gospodarczego na skutek podnoszenia w szybkim tempie stóp
procentowych. A to z kolei świadczy o trudnej sytuacji w amerykańskiej gospodarce, co z
kolei zwiększy popyt na bezpieczne przystanie. Nawet w obliczu siły amerykańskiego
dolara, wielu inwestorów prawdopodobnie chętnie będzie trzymało złoto w swoich
portfelach jako aktywo w niewielkim stopniu skorelowane z koniunkturą i zachowujące
wartość w okresie recesji. W konsekwencji, notowania złota mają szansę utrzymać się
powyżej 1800 USD za uncję.

Paweł Grubiak,
Prezes Zarządu,
Doradca Inwestycyjny
w Superfund TFI S.A.

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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