Warszawa, 2022.01.18

Złoto z dobrymi perspektywami
na 2022 rok
Rynki finansowe w tym roku mogą być pod dyktandem polityki amerykańskiej Rezerwy
Federalnej, która zapowiada zakończenie programu skupu obligacji (QE - Quantitative
Easing) już w marcu, a także 3-4 podwyżki stóp procentowych po 0,25 p.p. do końca roku.
Podobnie widzi to rynek, co można odczytać poprzez ruchy na kontraktach terminowych
na przyszłą stopę procentową. W teorii podwyżki stóp procentowych wpływają
negatywnie na cenę złota, natomiast w praktyce ważniejsze są zmieniające się
oczekiwania inwestorów. W momencie, gdy polityka Fedu jest już znana, to realizacja tej
polityki nie powinna mieć już negatywnego wpływu na cenę złota. Tę tezę potwierdzają
dane historyczne.
Wyniki złota 150 dni przed I 150 dni po podwyżce cyklu
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Wykres powyżej przedstawia stopy zwrotu inwestycji w złoto w okresach 150 dni przed
pierwszą podwyżką w cyklu zacieśniania monetarnego oraz 150 dni po. Na przestrzeni
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ostatnich 25 lat mieliśmy trzy cykle podwyżek, które rozpoczęły się w 06.1999, 06.2004 i
12.2015. Okres 150 dni przed rozpoczęciem każdego z tych cykli był stratny dla
inwestorów średnio 5%, natomiast okres 150 dni po rozpoczęciu każdego z tych cykli
podwyżek przyniósł zysk średnio 16%. Jak weźmiemy pod uwagę ostatnie 7 cykli, to dane
wyglądają mniej korzystnie, ale wciąż wniosek jest ten sam, tzn. moment pierwszej
podwyżki stóp procentowych w nowym cyklu jest dobrym momentem na zakup złota.
Oczywiście historia nie musi się powtórzyć. Tego typu zachowanie rynku ma jak
najbardziej logiczne uzasadnienie, ponieważ rynki finansowe wyprzedzają przyszłość i w
momencie pierwszej podwyżki, rynek już wycenia cały cykl. Dlatego też cena złota
zachowuje się słabo przez pół roku a nawet rok przed rozpoczęciem cyklu podwyżek.
Także w naszej ocenie słaby 2021 rok dla złota wynikał przede wszystkim z rosnących
oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych w USA i zapowiedziane podwyżki w
2022 roku są już wycenione przez rynek.
Podstawowym funduszem z ekspozycją na żółty metal wśród naszych funduszy jest
Superfund GoldFuture, który ma za sobą udany 2021 rok patrząc na panujące wtedy
warunki rynkowe. Fundusze inwestycyjne z grupy surowce – metale szlachetne straciły
w 2021 roku ze względu na spadek ceny złota, natomiast nasz fundusz osiągnął dodatnią
stopę zwrotu dzięki wykorzystywanej strategii managed futures. W naszej ofercie
posiadamy także fundusz inwestujący w spółki wydobywające złoto Superfund
Alternatywny, który powinien zyskiwać na wzroście ceny złota, natomiast należy
pamiętać, że zmienność notowań spółek wydobywczych jest większa od samej
inwestycji w złoto.
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