Warszawa, 2022.09.22

Cena złota blisko ważnego wsparcia
Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych upływa pod znakiem kluczowego
wydarzenia, jakim była środowa decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie poziomu stóp
procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwania rynkowe zakładały podwyżkę
stóp w USA o 75 pkt. bazowych i właśnie ten scenariusz został wczoraj spełniony. Stopy
procentowe w USA w konsekwencji zwyżkowały do poziomu 3,00-3,25%.

Duże znaczenie miała nie tylko sama decyzja Fed, lecz także słowa Jerome Powella,
które po niej wygłosił. Szef Rezerwy Federalnej podkreślił jastrzębie nastawienie Fed do
polityki monetarnej i zamiar skutecznej walki z inflacją (której sierpniowy odczyt był
wyższy od oczekiwań). Słowa Powella sugerują, że stopy procentowe w USA mogą
rosnąć szybciej i do wyższego poziomu niż zakładano wcześniej. Po decyzji Fed wartość
amerykańskiego dolara zwyżkowała na nowe tegoroczne maksima (okolice 110-111 pkt. w
przypadku US Dollar Index), co uderzyło w notowania złota.

Presja na spadki notowań złota była tylko krótkotrwała, bowiem już następnego dnia
cena kontraktów na ten kruszec kształtuje się powyżej poziomu 1670 USD za uncję.
Poziom przy którym poruszają się obecnie notowania złota, jest ważnym technicznym
wsparciem. Dopiero zejście poniżej tego wsparcia mogłoby potencjalnie otworzyć drzwi
do większych przecen cen złota.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com
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Wielu inwestorów ma wątpliwości, czy te spadki będą miały miejsce, ponieważ
zacieśnianie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych bez wątpienia będzie odbijało
się negatywnie na kondycji amerykańskiej gospodarki. To może skłonić wielu inwestorów
do zaangażowania kapitału na rynku aktywów uznawanych za bezpieczne – m.in. złota.
Kruszec jest powszechnie zaliczany do tzw. bezpiecznych przystani, czyli aktywów
chroniących kapitał w okresach niepewności oraz kryzysów.
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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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