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Stopy zwrotu dla rynków srebra i złota w okresach silnych wzrostów metali
szlachetnych
Od 2015-12-17
Od 1999-08-25
Od 1971-01-31
Do 2020-09-09
Do 2011-09-05
Do 1980-01-31
Srebro
96%
2233%
746%
Złoto
85%
1624%
652%
Źródło: Terminal Bloomberg, 09.09.2020

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy 2020 roku cena srebra wzrosła aż 58%.
Pojawia się zasadnicze pytanie, czy wciąż cena srebra jest atrakcyjna jako
inwestycja? O wzrostach na srebrze mówi się już od dobrych kilku lat, ponieważ
od 2014 roku cena srebra była w konsolidacji i wahała się w przedziale 14-20
USD za uncję. Niektórzy inwestorzy kupili już srebro kilka lat temu i niecierpliwie
oczekiwali wybicia górą z konsolidacji. Okres tak długiej konsolidacji ceny
wymagał dużej cierpliwości, dlatego wielu z nich w tym czasie zrezygnowało
i przeniosło swój kapitał na inne rynki. Mimo, że obecna cena srebra jest
znacznie wyższa, to inwestycja jest bezpieczniejsza. Ostatnie miesiące są bowiem
przełomowe dla rynku srebra, ponieważ znacząco polepszyły się perspektywy dla
tego metalu zarówno od strony analizy fundamentalnej, jak i analizy technicznej.
Sytuacja makroekonomiczna obróciła się o 90 stopni. Banki centralne jeszcze
bardziej poluzowały politykę monetarną, co ostatecznie powinno przełożyć się
na wzrosty między innymi metali szlachetnych oraz metali przemysłowych,
podobnie jak w latach 2009-2011. Ponadto zmieniła się percepcja postrzegania
bezpieczeństwa przez społeczeństwo, co w konsekwencji powinno wywołać
dalsze wzrosty "bezpiecznych przystani" do których zaliczają się metale
szlachetne. Podobna sytuacja miała miejsce w 2001 roku po zamachu na World
Trade Center. Inną sprawą, znacznie bardziej długoterminową, jest spadek
zaufania społeczeństwa do obecnego pieniądza papierowego. Podobna sytuacja
miała miejsce w latach 70-tych, kiedy to również walutą rezerwową był dolar
i pozycja najważniejszej waluty na świecie była stale nadużywana. Amerykanie za
bardzo się zadłużali, co skutkowało spadkiem zaufania do dolara
i w konsekwencji ogromną hossą na metalach szlachetnych. Także obecny rok
jest przełomowy dla metali szlachetnych i dlatego spodziewamy się kolejnej
wielkiej hossy na tym rynku. Zainteresowanie srebrem widać już bardzo
wyraźnie, tegoroczne wzrosty nie są przypadkiem. Dynamiczne wybicie cen
srebra ponad poziom $20 za uncję dało mocny sygnał kupna zgodnie z analizą
techniczną. Po przebiciu tego poziomu cena wyraźnie przyspieszyła,
co potwierdza tylko siłę tego ruchu wzrostowego. Sierpniowe i wrześniowe
spadki należy traktować jako korektę dynamicznych wzrostów. Kurs powrócił
do średniej kroczącej, co jest czymś naturalnym. Niezmiennie obowiązuje trend
wzrostowy, gdzie kolejny opór jest na poziomie $35. Dalej już mamy tylko
historyczne szczyty w pobliżu $50. Spodziewamy się jednak przebicia tych
poziomów w kolejnych latach.
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Prognoza dla rynku srebra
Cena
Prognozo
Stopa
wejściowa
wana cena
Waga
zwrotu
(USD/OZ)
(USD/OZ)
Zakładając powtórzenie się dynamiki z wcześniejszych rynków hossy
Hossa z lat 1971-1980
13,8
2233%
321,0
20%
Hossa z lat 1999-2011
13,8
746%
116,4
80%
Prognoza dla srebra
$157
Prognoza na podstawie wyceny złota ($5.123)
Mnożnik x1
26,9
163%
43,9
10%
Mnożnik x1,5
26,9
244%
65,8
20%
Mnożnik x2
26,9
326%
87,7
60%
Mnożnik x3
26,9
489%
131,6
10%
Prognoza dla srebra
$83
Średnia prognoza
$120
Według prognozy Superfund TFI cena srebra może wzrosnąć nawet do $120 za
uncję w ciągu kolejnych 5 lat. Warto tutaj dodać, że nie jest to skrajnie
optymistyczny scenariusz, a jedynie lekko optymistyczny. Nasze prognozy
budujemy na podstawie wcześniejszych rynków hossy oraz odnosimy się do
naszej wyceny złota. Wcześniejsza hossa na srebrze z lat 1999-2011 dała zarobić
inwestorom 746%, natomiast hossa z lat 1971-1980 przyniosła stopę zwrotu aż
2.233%. Jako cenę startową dla obecnej hossy przyjęliśmy cenę przy której złoto
osiągnęło swoje wieloletnie minima, czyli poziom $13,8 za uncję srebra.
W latach 2011-2015 srebro straciło na wartości aż 70%, także rozpoczęta hossa
może dostarczyć inwestorom również bardzo wysokiej stopy zwrotu, podobnej
do wcześniejszych rynków hossy. Na obecną chwilę wydaje się to odległe i mało
prawdopodobne, natomiast należy pamiętać, że rynki finansowe krążą od
skrajnego pesymizmu do skrajnej euforii. Poziomy szczytów hossy zawsze
przebijają oczekiwania nawet największych optymistów. W sytuacji wystąpienia
hossy podobnej do wcześniejszych, spodziewamy się wzrostu ceny srebra do
$157 za uncję. W ostatnim czasie sporządziliśmy naszą prognozę dla złota, która
wynosi $5.123, co jest 163% powyżej ceny z 9 września 2020 roku (1.948 USD za
uncję). Do prognozy dla srebra z wykorzystaniem prognozy dla złota przyjęliśmy
również cenę startową z 9 września 2020, która wyniosła $26,9 za uncję srebra.
Pomiędzy srebrem a złotem występuje bardzo duża korelacja, co oznacza,
że kierunek zmian cen tych metali najczęściej jest taki sam. Różni się natomiast
tempo zmian. Rynek srebra jest znacznie mniejszy od rynku złota. Nieznaczne
przesunięcie popytu w kierunku srebra w postaci fizycznej może skutkować
silnym wzrostem cen tego metalu. Rynek srebra jest tak małym rynkiem,
że gdyby tym instrumentem zainteresowało się tak wiele osób jak
kryptowalutami, to wzrosty w najbliższym czasie na srebrze mogłyby osiągnąć
kilkaset procent. Relacja cen złota do cen srebra – wynosi obecnie 72, czyli za
jedną uncję złota można kupić 72 uncji srebra. Ostatnie dwa szczyty hossy
mieliśmy przy relacji cen złota do srebra wynoszącej ok. 30, także obecnie jak
najbardziej należy w przyszłości spodziewać się takiej relacji. Oznaczałoby to
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wzrost ceny srebra 2,4 razy szybciej od ceny złota. Według nas najbardziej
prawdopodobny jest scenariusz dwa razy szybszego wzrostu cen srebra od cen
złota i dlatego ten scenariusz otrzymał prawdopodobieństwo 60%. Także
wykorzystując w prognozie naszą wycenę dla złota, otrzymaliśmy docelową cenę
srebra $83 za uncję. Biorąc wszystko pod uwagę, ostateczna nasza prognoza dla
srebra wyniosła $120 za uncję. Takiej ceny spodziewamy się w ciągu kolejnych
5 lat. Wzrost do tego poziomu cenowego dałby stopę zwrotu 346% od obecnej
ceny, co byłoby fenomenalnym wynikiem dla inwestycji. Oczywiście możliwa jest
masa innych scenariuszy, niemniej jednak znacznie bardziej prawdopodobne są
dalsze wzrosty na tym rynku.

Departament Zarządzania i Analiz
Superfund TFI
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Superfund TFI
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zostało utworzone w roku 2005 na podstawie zezwolenia nr DFI/W/4030-31-14729/2005, udzielo-nego przez Komisję Papierów Wartościowych i
Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
Superfund TFI S.A. należy do grupy Superfund, specjalizującej się, od
chwili swojego utworzenia w 1995 roku, w oferowaniu klientom indywidualnym funduszy inwestycyjnych działających w oparciu o strategie
alternatywne. Oferta ta dostępna uprzednio jedynie dla klientów instytucjonalnych lub bardzo zamożnych klientów indywidualnych, została
przez Superfund skierowana do szerokiego grona odbiorców, którzy
mogą dzięki temu korzystać z unikalnych rozwiązań inwestycyjnych.
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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 2 160 000 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.

