Warszawa, 2022.02.15

Ryzyko geopolityczne wsparciem dla
cen ropy naftowej i złota
Końcówka poprzedniego tygodnia oraz początek bieżącego tygodnia na rynkach
finansowych przynoszą podwyższoną zmienność notowań wielu aktywów. Wynika to
przede wszystkim z doniesień o dużym prawdopodobieństwie inwazji rosyjskiej na
Ukrainę jeszcze w bieżącym tygodniu, co zasygnalizowali dyplomaci z krajów
zachodnich, w tym USA. W uspokojeniu sytuacji nie pomagały rozbieżne deklaracje
władz ukraińskich, które raz zaprzeczały, że do inwazji może w ogóle dojść, a innym
razem wskazywały jej prawdopodobną datę na 16 lutego.
Jedno jest pewne: na globalnych rynkach finansowych jest obecnie wyjątkowo nerwowo
za sprawą wyczekiwania na rozwój sytuacji wokół Ukrainy. A to oczywiście wyraźnie
przekłada się na notowania praktycznie wszystkich aktywów. Najwięcej uwagi
przyciągały poniedziałkowe nerwowe spadki głównych indeksów akcji, od Azji przez
Europę po Stany Zjednoczone.
Natomiast spośród surowców, szczególnie ciekawa była sytuacja na rynkach ropy
naftowej oraz złota. Oba surowce istotnie zwyżkowały, chociaż z innych przyczyn.
Notowania ropy naftowej pięły się w górę ze względu na obawy o potencjalne sankcje na
Rosję. Jeśli doszłoby do inwazji na Ukrainę, to Zachód zagroził nałożeniem na Rosję
sankcji, które uderzyłyby w ten kraj gospodarczo. A to mogłoby oznaczać sankcje na
lokalny sektor naftowy. Taki ruch uderzyłby pośrednio w cały świat, ponieważ Rosja to
jeden z kluczowych producentów ropy naftowej na świecie.
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Z kolei wzrost notowań złota to przede wszystkim efekt większej awersji inwestorów do
ryzyka. Złoto to klasyczna „bezpieczna przystań” w okresach niepewności oraz krachów
na rynkach akcji. W ostatnich dniach kruszec ten spełnia swoje zadanie jako
pożytecznego dodatku do portfela. W konsekwencji, notowania złota wyraźnie rosną w
ostatnich dniach.
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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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