Warszawa 2021.12.21

Dwa ważne czynniki na rynku złota
Poprzedni tydzień na rynku złota zakończył się zwyżką. Był to pierwszy wzrost
po wcześniejszych czterech tygodniach zniżek notowań tego kruszcu.
Najbardziej dynamiczne zmiany cen złota miały miejsce pod koniec
poprzedniego tygodnia. W czwartek kontrakty na złoto podrożały o prawie 2%,
co pozwoliło im dotrzeć do okolic 1800 USD za uncję. Tymczasem w piątek
notowania złota przebiły tę ważną psychologiczną barierę, jednak w
późniejszych godzinach sesji znaczną część tej zwyżki oddały.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Nowy tydzień na rynku złota rozpoczął się od zniżki notowań, jednak na razie nie
jest ona duża. Ceny kontraktów na złoto praktycznie nie oddalają się istotnie od
poziomu 1800 USD za uncję.

Obecnie rynek złota pozostaje pod wpływem dwóch istotnych czynników, które
decydują o ruchach notowań kruszcu. Pierwszym z tych czynników jest
oczywiście sytuacja na rynku amerykańskiego dolara. Niedawno dolar zanotował
korektę spadkową po oczekiwanej decyzji Fed dotyczącej przyspieszenia tempa
zacieśniania polityki monetarnej w USA. Jednak mimo wszystko, amerykańska
waluta w średnioterminowym ujęciu pozostaje silna, co szkodzi perspektywom
dla cen złota.
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Do planów Fed inwestorzy na rynku złota zaczynają się jednak powoli
przyzwyczajać, a zacieśnianie polityki monetarnej w USA jest już w dużym
stopniu uwzględnione w notowaniach kruszcu. Z tej przyczyny, przez
inwestorów na rynku złota coraz częściej brany jest pod uwagę drugi ważny
czynnik, czyli niepewność związana z ożywieniem gospodarczym na świecie.

Mimo pobłażliwego traktowania wariantu Omikron na samym początku, obecnie
coraz wyraźniej widać, że sytuacja pandemiczna na świecie nadal pozostaje
trudna. W ostatnich dniach kolejnym krajem, który zdecydował się na restrykcje,
została Holandia, a krążą spekulacje, że w okresie świątecznym mogą pojawić
się nowe ograniczenia. Obawa o przedłużanie się trudnej sytuacji gospodarczej
ze względu na pandemię jest czynnikiem, który wspiera notowania złota.
Kruszec jest bowiem znaną „bezpieczną przystanią” na rynkach finansowych.
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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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