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Wzrosty cen złota w obliczu restrykcji
Druga połowa grudnia przyniosła wzrosty na rynku złota. We wtorek
obserwować mogliśmy przełamanie poziomu 1815 USD za uncję, który był
testowany dwukrotnie na przełomie ostatnich dwóch miesięcy – 26 listopada i 17
grudnia. Po osiągnięciu poziomu 1820 USD za uncję podczas wtorkowej sesji
notowania zaczęły spadać do 1803 USD odnotowanego na początku sesji
środowej. Jednym z ważniejszych powodów wzrostu wartości tego metalu
szlachetnego w ostatnim czasie zdaje się być coraz większy niepokój związany z
wirusem Omikron oraz restrykcje państw w odpowiedzi na jego
rozprzestrzenianie.
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Część krajów zdecydowała się na wprowadzenie lub zaostrzenie obostrzeń
jeszcze przed zakończeniem roku kalendarzowego. Należą do nich m.in.
Francja, Niemcy i Austria. Grecja natomiast zapowiedziała rozszerzenie
ograniczeń zaraz po rozpoczęciu 2022 roku. Warto wspomnieć także o
trwającym na Słowacji stanie wyjątkowym czy Niderlandach, których władze
zdecydowały się na lockdown do 14 stycznia.
Jednym z powodów coraz bardziej stanowczej reakcji ze strony rządów są
ostatnie informacje napływające ze Światowej Organizacji Zdrowia. Dyrektor
Generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zakomunikował, że są dowody
wskazujące na szybsze rozprzestrzenianie się wariantu Omikron od wariantu
Delta. Szef WHO wskazał także na zwiększające się prawdopodobieństwo
scenariusza, w którym odporność spowodowana przechorowaniem COVID-19
lub zaszczepieniem się na tę samą chorobę nie będzie chroniła przed nowym
wariantem wirusa.
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Warto wspomnieć także o ostatnim posiedzeniu FEDu które, choć miało miejsce
2 tygodnie temu, w dalszym ciągu oddziałuje na decyzje inwestorów. Choć
nastawienie Rezerwy Federalnej w dalszym ciągu pozostaje dość gołębie, to
należy zaznaczyć, że poprzez przyśpieszenie tempa ograniczania skupu
aktywów ogłoszone podczas ostatniego jej posiedzenia, FED coraz mocniej
sygnalizuje zamiary zaostrzania polityki monetarnej. Z tego też względu ważne
będzie następne posiedzenie Systemu Rezerwy Federalnej zapowiedziane na 28
i 29 stycznia, gdyż decyzje tam podjęte mogą znacznie wpłynąć na ceny metali
szlachetnych.
Sugerując się informacjami na temat tempa rozprzestrzeniania się wirusa, można
przypuszczać, że kolejne obostrzenia są jak najbardziej możliwe – w związku z
tym narastająca niepewność może dać kolejny sygnał inwestorom do
zwiększenia swojej ekspozycji na złoto i inne kruszce. Oprócz monitorowania
sytuacji pandemicznej słuszną decyzją może okazać się obserwowanie narracji
FEDu przed jej zbliżającym się posiedzeniem. Inwestorzy z dużym
prawdopodobieństwem będą starali się na jej podstawie przewidywać decyzje
podjęte pod koniec stycznia, co z kolei może wpłynąć na cenę złota.
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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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