Warszawa, 2022.01.18

Słaby dolar wsparciem dla
szlachetnych kruszców
W minionym tygodniu na rynkach metali szlachetnych obudziła się na nowo strona
popytowa. Cena złota powróciła w dynamicznym tempie ponad poziom 1800 USD za
uncję, natomiast notowania srebra w drugiej połowie tygodnia sięgnęły 23 USD za uncję,
czyli najwyższych poziomów od ponad tygodnia.

Notowania cen złota 3M, źródło: baha.com

Czynnikiem, który w największym stopniu stał za wzrostami cen metali szlachetnych,
była słabość amerykańskiego dolara. Cały poprzedni tydzień upłynął pod znakiem
osłabienia tej waluty i jednoczesnej siły walut uznawanych za bardziej ryzykowne, w tym
walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej (również złotego).
Złoto jest uznawane za atrakcyjną inwestycyjną alternatywę w okresie słabości dolara
oraz wysokiej inflacji. I te czynniki są na rynku tego kruszcu najbardziej obiecujące w
kontekście kolejnych miesięcy. Jak dotychczas, plany zacieśniania polityki monetarnej w
USA wspierały dolara, jednak obecnie są one już w dużym stopniu uwzględnione w
notowaniach tej waluty. Bez kolejnych impulsów, notowania dolara mogą oddawać
wcześniejsze wzrosty, zwłaszcza że stopy procentowe rosną również w innych krajach.
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Z tej przyczyny, na rynku złota w tym momencie niewiele czynników mogłoby
inwestorów zaskoczyć. W najbliższych tygodniach interesujące mogą być dane
dotyczące popytu na złoto w Chinach w kontekście rozpoczynających się w lutym
obchodów Nowego Roku Księżycowego. W kraju tym złoto jest popularnym
noworocznym prezentem, więc styczniowy popyt będzie podpowiedzią w kwestii
ogólnego sentymentu Chińczyków do kupowania tego kruszcu.
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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. 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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