Warszawa, 2021.02.11

Platyna gwiazdą wśród metali
szlachetnych
Notowania metali szlachetnych miały trudniejszy początek roku niż można było
przypuszczać. Odbicie w górę wartości amerykańskiego dolara w styczniu
wywierało presję spadkową na kruszce, doprowadzając do ich istotnych
przecen. Najwięcej uwagi przyciągnęła styczniowa zniżka notowań złota, która
sprowadziła notowania kontraktów na ten kruszec do okolic 1800 USD za uncję,
a w lutym ta bariera była ponownie testowana.
Przez ostatnie kilka dni wartość amerykańskiego dolara jednak znacząco spadła,
co pozwoliło cenom metali szlachetnych na powrót do zwyżek. Kontrakty na
złoto odbiły w górę do okolic 1840 USD za uncję, a srebro odbiło z rejonu 26
USD za uncję do poziomów przekraczających 27 USD za uncję.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: Teletrader.com

Najwięcej uwagi przyciągnęła jednak w ostatnich dniach sytuacja na rynku
platyny. Ten mniej popularny szlachetny metal zanotował bowiem serię kilku
znaczących dziennych zwyżek, w wyniku czego jego notowania przekroczyły
barierę na poziomie 1200 USD za uncję - są to najwyższe ceny platyny od drugiej
połowy stycznia 2015 roku.

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)

Notowania cen platyny, 1TYG, źródło: Teletrader.com

Rynek platyny, podobnie jak rynek srebra, w ostatnich latach był niedoceniany
przez wielu inwestorów. Spadkom cen platyny sprzyjał nie tylko trend
spadkowy, który na rynkach metali szlachetnych trwał od 2011 roku aż do
niedawna, ale też spadek sprzedaży samochodów z silnikiem diesla. Platyna to
metal głównie przemysłowy, wykorzystywany w produkcji katalizatorów
samochodowych przede wszystkim w pojazdach z silnikiem diesla, a te zaczęły
być mniej chętnie kupowane zwłaszcza po aferze VW. W wielu pojazdach z
silnikami benzynowymi platyna była zastępowana palladem.
Jednak w ostatnich latach ceny platyny były na tyle niskie w porównaniu z
notowaniami palladu, że branża samochodowa zaczęła na nowo zwracać się w
kierunku platyny. Ożywienie, jakiego inwestorzy oczekują po ustąpieniu
pandemii, może sprawić, że notowania platyny śmielej wystrzelą w górę,
nadrabiając straty z poprzednich lat.
.
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.
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