Warszawa, 2021.02.02

Niezwykła zmienność na rynku
srebra
Srebro wyróżniało się na tle innych metali szlachetnych już pod koniec
poprzedniego tygodnia, jednak początek nowego tygodnia, a tym samym też
nowego miesiąca, jest na tym rynku nie mniej emocjonujący. Po
kilkuprocentowych zwyżkach notowań srebra w miniony czwartek i piątek
notowania kontraktów na srebro zwyżkowały z okolic 25 USD za uncję do rejonu
27 USD za uncję. Jednak w pierwszy dzień tygodnia strona popytowa
znokautowała sprzedających, rozpoczynając sesję od luki wzrostowej i
wypracowując zysk przekraczający 9%.

Notowania cen srebra, 1 Week, źródło: Teletrader.com

We wtorek na rynku srebra nadal nie można mówić o spokojnej atmosferze, ale
tym razem przewagę ma strona podażowa. Wynika to z faktu, że w poniedziałek
notowania kontraktów na srebro nie zdołały pokonać technicznego i
psychologicznego oporu na poziomie 30 USD za uncję. To doprowadziło do
wyraźniejszego odbicia cen w dół.

Bardzo możliwe, że na rynku srebra mamy przed sobą kolejny ciekawy tydzień.
W poprzednim tygodniu głośno było o tzw. short squeeze na rynku srebra,
podobnym do tego obserwowanego wcześniej na akcjach spółki GameStop. Na
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rynku pojawiły się spekulacje, że gracze indywidualni porozumiewają się przez
social media, takie jak Reddit, by wspólnie przyczyniać się do wzrostu cen srebra
i zmuszając fundusze hedgingowe do zamykania ich krótkich pozycji.

Na początku bieżącego tygodnia obawy o short squeeze już nieco przycichły,
więc jest potencjał do pogłębienia odreagowania spadkowego. Jednak nawet
jeśli najbliższe dni na rynku srebra przyniosą zniżki, to perspektywy tego rynku w
kolejnych tygodniach i miesiącach pozostają wzrostowe.

Obserwowany przez ostatnie kilka dni short squeeze na rynku srebra
przypomniał inwestorom o tym, że notowania srebra przez lata były
niedowartościowane w porównaniu ze złotem. A to z kolei sprawia, że jeśli na
rynkach metali szlachetnych hossa będzie kontynuowana (np. za sprawą działań
banków centralnych i programów pomocowych w wielu krajach, napędzających
inflację), to srebro może być jej ważnym beneficjentem.

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu
Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI

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.

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)

