Warszawa, 2021.04.01

Odbicie cen złota w górę
Środowa sesja na rynkach metali szlachetnych przyniosła polepszenie
nastrojów. Ceny wszystkich najpopularniejszych kruszców odbiły w górę.
Notowania kontraktów na złoto zwyżkowały o około 1,8%, ceny kontraktów na
srebro wzbiły się w górę o około 1,6%, notowania platyny zwyżkowały o 2,7%, a
ceny palladu wzrosły o 2%.

Najwięcej uwagi przyciągnęła sytuacja na rynku złota, ponieważ kruszec ten na
początku bieżącego tygodnia po raz kolejny spadł poniżej poziomu 1700 USD za
uncję. Oznacza to, że cena złota zniżkowała do okolic minimum, które pojawiło
się na tym rynku w pierwszej połowie marca br. Zejście cen złota do tego
poziomu wywołało jednak reakcję kupujących, a notowania kruszcu powróciły
ponad barierę 1700 USD za uncję.

Notowania cen złota, YTD, źródło: Teletrader.com

Nadal na rynku złota trudno mówić o powrocie optymizmu, jednak dla wielu
inwestorów spadek do rejonu 1700 USD za uncję oznacza coraz większą
atrakcyjność złota jako inwestycji, biorąc pod uwagę kilkumiesięczny ruch
spadkowy na tym rynku.

Kluczowym czynnikiem, który ma znaczenie dla kształtowania się cen złota, jest
wartość amerykańskiego dolara. Dolar się osłabił i to dało impuls do zwyżki cen

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

metali szlachetnych. Jednak ruch na dolarze póki co jest delikatny, więc nie
oznacza on jeszcze zmiany trendu na wykresie tej waluty.

Z pewnością jednak inwestorzy zdają sobie sprawę z faktu, że uwarunkowania
fundamentalne do zwyżki notowań dolara są coraz bardziej wątłe. Fed
zapowiedział przedłużanie swojej wyjątkowo luźnej polityki monetarnej na taki
czas, na jaki będzie to konieczne. Z kolei Joe Biden przeforsował program
stymulacyjny, który wpuści do amerykańskiej gospodarki więcej gotówki. W
takich warunkach nietrudno o inflację, która może kłaść się cieniem na wartości
dolara, a tym samym wesprzeć notowania metali szlachetnych.
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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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