Warszawa, 2021.03.11

Odbicie cen złota i srebra w górę
Notowania złota oraz srebra mają za sobą serię wyraźnych zniżek. Cena
kontraktów na złoto na początku marca przebiła w dół poziom 1700 USD za
uncję, schodząc tym samym do najniższych poziomów od prawie roku.
Jednak na reakcję strony popytowej nie trzeba było długo czekać. W miniony
wtorek notowania złota dynamicznie odbiły się w górę, powracając ponad
wspomnianą psychologiczną barierę na poziomie 1700 USD za uncję. W środę
zwyżki były kontynuowane, a poziom 1700 USD za uncję stał się tym samym
ważnym wsparciem dla notowań tego metalu.
Analogiczne ruchy cenowe widać było na wykresie notowań srebra. Kontrakty
na ten kruszec jeszcze w poprzednim tygodniu spadły do okolic 25 USD za
uncję, czyli do najniższego poziomu od stycznia br. Jednak tu również ostatnio
widoczne było wyraźne odbicie w górę: cena srebra powróciła ponad poziom 26
USD za uncję.
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Ruch wzrostowy na rynkach metali szlachetnych był powiązany z sytuacją na
rynkach amerykańskich obligacji oraz amerykańskiego dolara. Po rajdzie w górę
rentowności obligacji USA oraz powiązanym z nim wzrostem wartości dolara,
ostatnie dni przyniosły spadkową korektę. To z kolei pozwoliło notowaniom
kruszców na zwyżkę (ponieważ oba wspomniane czynniki – rentowności
obligacji oraz wycena USD – miały ogromny wpływ na sytuację na rynku złota i
srebra w ostatnim czasie).
Na razie jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy ruch wzrostowy cen metali
szlachetnych ma szansę na kontynuację w krótkoterminowej perspektywie,
ponieważ sytuacja na globalnych rynkach pozostaje nerwowa ze względu na
spekulacje dotyczące potencjalnych skutków programu stymulacyjnego w USA
oraz duże znaczenie działań banków centralnych, w tym najbliższych decyzji
ECB.
Na pewno jednak jakakolwiek niepewność raczej sprzyja notowaniom złota,
traktowanego jako bezpieczna przystań. Poza tym, długoterminowa
perspektywa na tych rynkach jest wzrostowa. Nawet kilka miesięcy zniżek cen
metali szlachetnych, które obserwowaliśmy ostatnio, nie przekreśla
optymistycznej wymowy dotarcia cen złota do historycznych szczytów w
poprzednim roku.
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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.

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)

