Warszawa, 2022.02.01

Złoto powoli odrabia straty
Poprzedni tydzień, a zwłaszcza jego końcówka, przyniósł dynamiczny spadek notowań
złota. Cena kontraktów na ten kruszec rozpoczęła tydzień w rejonie 1840-1850 USD,
podczas gdy zakończyła go poniżej 1800 USD za uncję. W przypadku kontraktów na
złoto, punktem zwrotnym okazał się jednak rejon 1780 USD za uncję, który już raz w tym
roku, w pierwszej połowie stycznia, zatrzymał stronę podażową. Tak się wydarzyło
również tym razem: po dotarciu do tego rejonu notowania złota odbiły w górę i powróciły
ponad 1800 USD za uncję.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: baha.com

Największym ciosem dla cen złota w ostatnich dniach była siła dolara, która wynikała z
dwóch głównych przyczyn. Pierwszą z nich były, i nadal są, napięcia geopolityczne
związane z Ukrainą. Obawy dotyczące potencjalnego wejścia wojsk rosyjskich na Ukrainę
przybrały w ostatnich dniach na sile, wywołując wzrost awersji do ryzyka wśród
inwestorów. To z kolei przyciągnęło ich do amerykańskiego dolara jako waluty będącej
„bezpieczną przystanią” na rynkach finansowych. Drugą przyczyną zwyżki wartości dolara
już od wielu miesięcy są plany zacieśniania polityki monetarnej w Stanach
Zjednoczonych oraz pojawiające się w ostatnich tygodniach coraz bardziej jastrzębie
wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Obecnie rynki finansowe wyceniają już
co najmniej 4 podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku.
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Obie przyczyny siły dolara uderzyły jednocześnie w notowania złota. Jednak nie na
długo, ponieważ złoto także jest traktowane przez licznych inwestorów jako „bezpieczna
przystań” i także jest chętnie dodawane do portfela w okresach rynkowej i politycznej
niepewności. To głównie z tej przyczyny notowania złota mają ograniczone pole do
zniżek: bowiem nawet jeśli okaże się, że siła dolara będzie negatywnie wpływać na
notowania kruszcu, to i tak wielu inwestorów może powstrzymywać się przed
usuwaniem złota ze swoich portfeli. Wynika to z faktu, że inwestorzy spodziewają się
dalszych napięć politycznych oraz przedłużającego się okresu wysokiej inflacji.

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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