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Cena złota ostro w dół po posiedzeniu Fed
Zgodnie z oczekiwaniami, najważniejszym wydarzeniem bieżącego tygodnia na
rynku złota okazał się komunikat ze strony Rezerwy Federalnej. Nie jest to
zaskoczenie, bowiem inwestorzy wyczekiwali informacji ze strony Fed już od
paru dni, przygotowując się na różne scenariusze.
Podobnie jak oczekiwano, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały
utrzymane na niezmienionym, wyjątkowo niskim poziomie. Dużo więcej emocji
wśród inwestorów budziło jednak wyczekiwanie na komunikaty już po
ogłoszeniu decyzji dotyczącej stóp procentowych, czyli na informacje związane
z możliwą dalszą polityką monetarną Fed.
Tu pojawiło się pewne zaskoczenie. Fed w swoich planach dotyczących polityki
monetarnej zaznaczył bowiem, że podwyżki stóp procentowych mogą nastąpić
szybciej niż tego wcześniej oczekiwano. O ile dotychczas sądzono, że pierwsze
podwyżki stóp procentowych nastąpią nie prędzej niż w 2024 roku, to w
dokumentach Fed zostały one przesunięte na 2023 r. Aż 13 z 18 członków Fed
oczekuje pierwszej podwyżki właśnie za dwa lata, natomiast 11 z nich
prognozuje, że tego roku mogą mieć miejsce nawet dwie podwyżki o ćwierć
punktu procentowego.
Jerome Powell, prezes Fed, powiedział również, że wśród przedstawicieli tej
instytucji trwają dyskusje na temat tempa wycofywania się z ogromnego
programu skupu aktywów, obecnie wynoszące niebagatelne 120 mld dolarów
miesięcznie. Tu jednak nie pojawiło się więcej informacji, lecz jedynie sugestie,
że w najbliższych miesiącach Fed będzie na ten temat dyskutował i próbował
podjąć konkretne decyzje.
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Informacje ze strony Rezerwy Federalnej uderzyły w notowania złota. Było to
głównie uderzenie pośrednie, za sprawą siły amerykańskiego dolara, z którym
notowania złota wykazują ujemną korelację. Wartość US Dollar Index wzbiła się
wyraźnie ponad barierę 91 pkt., i obecnie USD utrzymuje siłę. Krótkoterminowo
ceny złota otrzymały więc impuls do zniżek, co nie zmienia jednak lepszych
długoterminowych perspektyw dla notowań tego kruszcu.
.
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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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