Warszawa 2021.11.12

Skok ceny i złota po danych o inflacji.
Co dalej?

(…) „Inflacja w Stanach Zjednoczonych okazała się w październiku najwyższa od
30 lat. Złoto znów ma swoje 5 minut. (..) W środę po południu cena uncji złota
zwyżkowała o 1,74 proc., do ponad 1864 dolarów. Wygląda na to, że przynajmniej
w krótkim terminie metale szlachetne mają za sobą dołki, które wypadły na
przełomie września i października. Od tamtej pory obserwujemy zwyżki, których
tempo wzrosło w ostatnich dniach.
(…)
Złoto w ostatnim czasie zyskuje wraz z wyższymi od prognoz odczytami inflacji
w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w
październiku o 6,2 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,4 proc. we wrześniu. To
najwyższy odczyt od około 30 lat. (…) Jak podano, wyższa inflacja powoduje, że
realne stopy zwrotu z obligacji są jeszcze niższe, co powinno być korzystne dla
złota.
(…)
Na początku roku wydawało się, że otoczenie makroekonomiczne jest wręcz
idealne dla kontynuacji trendu wzrostowego na rynku złota, niemniej jednak
rynek dosadnie zweryfikował tę tezę – przypomina Konrad Ogrodowicz,
zarządzający Superfund TFI. – Inwestorzy preferowali akcje oraz kryptowaluty –
dodaje. Jak zauważa, w ostatnich dniach otoczenie makroekonomiczne zaczyna
jednak coraz bardziej preferować złoto. Przesunięcie rozpoczęcia cyklu
podwyżek w czasie jest dobrą informacją dla złota, co było widać w kolejnych
dniach po konferencji. Ponadto wysokie odczyty inflacji za październik, znacząco
przewyższające prognozy, dolały jeszcze więcej paliwa do wzrostów –
komentuje zarządzający Superfund TFI. – Opór na poziomie 1830 dolarów za
uncję wydaje się przebity, więc kolejnym kierunkiem jest 1900 dolarów. Jeżeli
otoczenie rynkowe będzie sprzyjać, to do końca roku mamy szanse zbliżyć się
do 2000 dolarów za uncję – ocenia Ogrodowicz.
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Obecnie w grupie funduszy metali szlachetnych tylko jeden portfel zyskuje –
Superfund Goldfuture, którego zwyżka w tym roku na 8 listopada sięgała 0,9
proc. (…) Wspomniany fundusz Superfund TFI łączy inwestycje w złoto z
kontraktami terminowymi. (…) „Oparcie o cenę złota zapewnia ochronę przed
inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast
dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy
zwrotu, nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym poziomie" – podaje
towarzystwo. Jak czytamy w karcie funduszu, perspektywy dla złota na kolejne
lata są bardzo dobre, przede wszystkim ze względu na niskie stopy procentowe
oraz rosnącą inflację w USA, co w konsekwencji przekłada się na ujemne realne
stopy procentowe.” (…)
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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.

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)

