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Zapowiedzi deficytu na rynku srebra

Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych na razie jest okresem stabilizacji
notowań. Jeszcze na początku tygodnia, w poniedziałek i wtorek, widoczna była
presja spadkowa na wykresach cen złota i srebra, to już od środy oba kruszce
odbiły w górę. Po dwóch tygodniach wyraźnych zwyżek, bilans tego tygodnia na
rynkach złota i srebra może być neutralny lub delikatnie spadkowy.

Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com

Ostatnio pojawiły się interesujące informacje dotyczące srebra zamieszczone w
raporcie przygotowanym przez The Silver Institute. Instytut ten od lat, regularnie,
publikuje najważniejsze statystyki dotyczące popytu i podaży na rynku srebra.
Według The Silver Institute, w 2021 roku popyt na srebro na świecie wzrośnie aż
o 15% w stosunku do 2020 roku i wyniesie 1,029 miliarda uncji. Jest to pozytywna
wiadomość, zwłaszcza, że przez ostatnie 5 lat globalnemu popytowi na srebro
nie udało się przekroczyć bariery miliarda uncji.

Tegoroczna sytuacja wyraźnie kontrastuje z pandemicznym rokiem 2020. W
poprzednim roku znacząco spadł popyt na srebro ze strony przemysłu oraz
branży jubilerskiej. Co prawda duży popyt na srebro wykazywali inwestorzy, ale
nie był on na tyle znaczący, aby nadrobić spadki z innych sektorów.
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Tymczasem w bieżącym roku widać wzrost popytu na srebro we wszystkich
branżach. Rośnie popyt na ten kruszec ze strony branży jubilerskiej, jak również
ze strony wielu sektorów przemysłu: producentów elektroniki, paneli
słonecznych, zastawy stołowej, itd. Nie ustaje także wysoki popyt na srebro ze
strony inwestorów, zwłaszcza tych kupujących srebrne sztabki oraz monety.

The Silver Institute prognozuje, że duży popyt na srebro ze strony przemysłu
sprawi, że po raz pierwszy od 6 lat w całym 2021 roku na światowym rynku
srebra pojawi się deficyt, co może być bardzo dobrym prognostykiem
windującym ceny tego szlachetnego metalu.
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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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