Warszawa 2021.12.30

Walka o 1800 USD za uncję na rynku złota
W ostatnich dniach na rynku złota panowały mieszane nastroje. Jeszcze w
poniedziałek ceny kruszcu kontynuowały zwyżki z poprzedniego tygodnia,
umacniając się ponad barierą na poziomie 1800 USD za uncję, natomiast we
wtorek notowania kontraktów na złoto sięgnęły na chwilę nawet poziomu 1820
USD za uncję. Jednak już wtorkowa sesja przyniosła zawrócenie cen w dół, które
jest kontynuowane w kolejnych dniach. Obecnie złoto powróciło do okolic 1800
USD za uncję i testuje tę barierę jako poziom wsparcia.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Zniżki notowań złota w ostatnich dniach bieżącego roku to efekt optymizmu,
powracającego na globalne rynki finansowe w końcówce roku – po
wcześniejszych słabszych nastrojach związanych z pojawieniem się nowego
wariantu pandemii, omikron.

Ceny złota są wrażliwe na zmiany nastrojów inwestorów, ponieważ popyt
inwestycyjny to znaczący składnik ogólnego popytu na ten kruszec. Złoto jest
traktowane jako atrakcyjny dodatek do portfela inwestycyjnego przede
wszystkim w okresach pesymizmu na rynkach finansowych oraz obaw
dotyczących wzrostu gospodarczego. Służy wtedy inwestorom jako „bezpieczna
przystań”. Z kolei w okresach optymizmu notowania złota na ogół radzą sobie
gorzej, ponieważ poważną alternatywą dla złota stają się wtedy np. akcje. Także
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obecnie widzimy mocną końcówkę roku na rynkach akcyjnych, co sprawia, że
inwestorzy są mniej zainteresowani złotem.

W najbliższych tygodniach na rynku złota może jednak pojawić się czynnik, który
będzie wspierał ceny kruszcu. Jest nim wzmożony popyt na złoto ze strony
Chińczyków, który pojawia się sezonowo przed obchodami Nowego Roku
Księżycowego. W 2022 roku tygodniowe świętowanie rozpoczyna się 1 lutego, a
to oznacza, że zwiększony popyt na złoto może być widoczny przez cały
styczeń.

Chiny są, obok Indii, jednym z krajów generujących największy popyt na złoto na
świecie. Przedmioty z kruszcu, kojarzone ze szczęściem, są tam popularnym
prezentem na wiele okazji, w tym właśnie na Nowy Rok.

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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