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Okołoświąteczne zwyżki cen srebra
O ile w drugiej połowie listopada i na początku grudnia na rynku srebra
przeważała strona podażowa, to w ostatnich dniach nastroje na tym rynku się
zmieniły. Okołoświąteczny handel na rynku srebra przyniósł wzrosty i dotarcie
notowań do okolic 22,90 USD za uncję, czyli do najwyższych poziomów od
początku grudnia.

Notowania cen srebra. YTD, źródlo: baha.com

Wzrostowi cen srebra sprzyjało w ostatnich dniach kilka głównych czynników.
Po pierwsze, osłabił się amerykański dolar, co otworzyło wielu surowcom, z
metalami szlachetnymi na czele, drogę do zwyżek. Po drugie, druga połowa
grudnia póki co przynosi odreagowanie wzrostowe również na złocie, które
potęguje jeszcze pozytywny wpływ na ceny srebra.
Po trzecie, niepewność związana z pandemią zwiększa atrakcyjność metali
szlachetnych jako dodatku do portfela. I to właśnie ten ostatni czynnik może
mieć decydujący wpływ na notowania srebra oraz pozostałych kruszców pod
koniec bieżącego roku i na początku kolejnego. Wariant Omikron przyczynił się
bowiem do wielu obaw związanych z kondycją globalnej gospodarki w 2022
roku.
Pozytywne nastroje na rynku srebra mają szansę utrzymać się na dłużej. Wynika
to ze sprzyjających stronie popytowej fundamentów tego rynku. Najnowsze
prognozy Metals Focus pokazały, że srebro prawdopodobnie będzie jedynym
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szlachetnym kruszcem spośród tych najpopularniejszych (złoto, srebro, platyna,
pallad), na rynku którego zaobserwujemy deficyt w 2022 r.
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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.
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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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