Warszawa 2021.11.04

Złoto: Fed nie zaskoczył
Zgodnie z oczekiwaniami, kluczową informacją bieżącego tygodnia na rynku
złota był komunikat ze strony Rezerwy Federalnej, dotyczący polityki
monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj ta instytucja zaprezentowała
scenariusz, który w dużym stopniu był przez rynek oczekiwany. Fed nie zmienił
bowiem poziomu stóp procentowych, za to zdecydował się na rozpoczęcie
procesu wycofywania się ze skupu aktywów (taperingu QE).
Ogłoszone zostały plany stopniowego ograniczania skupu aktywów o 15 mld
USD miesięcznie, z celem całkowitego wycofania się z QE do połowy 2022 roku.
Tego typu decyzja była przez rynek oczekiwana.
Natomiast więcej emocji wzbudzało wyczekiwanie na informację dotyczącą
dalszych planów Fed w zakresie zacieśniania polityki monetarnej. I na to
instytucja rzuciła więcej światła. Prezes Fed, Jerome Powell, powiedział, że jego
zdaniem podwyższona inflacja jest przejściowa, a ceny uspokoją się, gdy znikną
trudności handlowe. Jednak szef Fed i tak ocenił, że na razie jest zbyt wcześnie,
aby rozważać podnoszenie stóp procentowych. Według Powella, Fed nadal
powinien śledzić uważnie sytuację na rynku pracy oraz wskaźniki dotyczące
wzrostu gospodarczego.
Powyższe informacje wpłynęły istotnie na wycenę złota podczas wczorajszej
sesji. Kontrakty na ten kruszec zniżkowały nawet do rejonu 1760 USD za uncję,
czyli zeszły na najniższe poziomy od około trzech tygodni. Jednak do końca sesji
ta zniżka została nadrobiona, a dzisiaj rano ceny złota pozostają stabilne w
okolicach 1770-1775 USD za uncję.
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Informacje ze strony Rezerwy Federalnej nie zmieniły bowiem aż tak istotnie
sytuacji na rynku kruszcu. Co prawda padła deklaracja wycofywania się ze skupu
aktywów, ale była ona na rynku oczekiwana, więc tapering QE sam w sobie nie
powinien wywierać dodatkowej presji na notowania złota. Z kolei brak jasnych
deklaracji dotyczących terminu podnoszenia stóp procentowych wywołał raczej
ulgę wśród inwestorów na rynku złota, bowiem oznacza to, że taka decyzja
raczej nie zapadnie prędko. Dla notowań złota może to oznaczać dalsze ruchy w
okolicach 1760-1800 USD za uncję.
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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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