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Fed nie zaskoczył, cena złota w górę
Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych jest całkowicie
podporządkowany komunikatowi Rezerwy Federalnej. Fed zakończył swoje
posiedzenie i, zgodnie z oczekiwaniami, odniósł się do swoich planów w zakresie
polityki monetarnej.
Amerykańska Rezerwa Federalna nie zaskoczyła swoją retoryką. Stopy
procentowe zostały utrzymane na wyjątkowo niskim poziomie, a w kolejnych
miesiącach ma postępować wycofywanie się z pandemicznego programu skupu
aktywów. Co więcej, Fed ocenił, że w 2022 roku może dojść do aż trzech
podwyżek stóp procentowych w USA.
Zacieśnianie polityki monetarnej powinno negatywnie wpływać na notowania
złota, ale tak się nie stało. Wynika to przede wszystkim z wcześniejszej retoryki
Fed, która wskazywała na to, że do modyfikacji polityki monetarnej
prawdopodobnie dojdzie już na grudniowym posiedzeniu. Nie było tu więc
zaskoczenia. Dodatkowo, niektórzy inwestorzy nawet spodziewali się, że Fed
może być jeszcze bardziej jastrzębi, głównie za sprawą wysokich odczytów
inflacji w USA; więc komunikat amerykańskiego nadzorcy był dla nich pewnego
rodzaju ulgą.
Jerome Powell zaznaczył, że oczekuje utrzymania się wysokiego poziomu inflacji
także w 2022 roku, ale jednocześnie ocenił, że sytuacja na rynku pracy w USA
jest już dobra. To oznacza lepsze przesłanki do podnoszenia stóp procentowych.
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Ze względu na brak zaskoczenia ze strony Fed, notowania amerykańskiego
dolara po ogłoszeniu decyzji skierowały się w dół. To zadziałało pozytywnie na
notowania złota: kontrakty na ten kruszec nadrobiły sporą część strat z
wcześniejszych dni. Nie zmieniło to jednak istotnie sytuacji na wykresie tego
kruszcu, ponieważ ceny złota nadal pozostają poniżej bariery na poziomie 1800
USD za uncję.

Notowania cen srebra, YTD, źródło: baha.com

Analogiczna sytuacja miała miejsce na wykresie notowań srebra, które jest ze
złotem istotnie skorelowane. Notowania srebra po decyzji Fed mocno ruszyły w
górę i nadrobiły wcześniejsze straty, ale nadal poruszają się w okolicach 22 USD
za uncję.
Paweł Grubiak
Prezes Zarządu
Doradca Inwestycyjny
w Superfund TFI

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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