Warszawa, 2022.02.22

Cena złota i ropy w górę na skutek
sytuacji na Ukrainie
Od wczoraj na globalnych rynkach finansowych, i nie tylko, trudno znaleźć inwestora,
który rozmawiałby o jakiejkolwiek innej kwestii niż sytuacja na Ukrainie. Oficjalne uznanie
przez Rosję dwóch separatystycznych regionów we wschodniej części Ukrainy,
ogłoszone wczoraj w orędziu przez Władimira Putina, oznacza duże
prawdopodobieństwo wejścia na te tereny wojsk rosyjskich. Ten odważny krok ze strony
Rosji z pewnością będzie budził reperkusje na Zachodzie, ale obecnie pojawiają się
uzasadnione pytania, jak będą one poważne. Oczekiwane jest przede wszystkim
narzucenie sankcji na Rosję przez kraje zachodnie, co już się dzieje. Ale podstawowym
pytaniem jest to, czy dojdzie do eskalacji konfliktu na Ukrainie i ewentualnie w jak dużym
zakresie.
Niepokojące informacje dotyczące Ukrainy odbiły się szerokim echem na rynkach
finansowych, w tym także na rynkach surowców. Notowania złota poszybowały w górę, z
powrotem przekraczając poziom 1900 USD za uncję i docierając dzisiaj do okolic
maksimów z czerwca 2021 roku, kiedy to notowania złota sięgnęły okolic 1918 USD za
uncję. Taka reakcja inwestorów nie dziwi, biorąc pod uwagę status złota jako bezpiecznej
przystani na światowym rynku finansowym. Obecnie kruszec dla wielu inwestorów jest
pożądanym składnikiem portfela inwestycyjnego.
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Naturalnie, wzrosły także notowania ropy naftowej: ceny ropy Brent przekroczyły już
poziom 97 USD za baryłkę i ponownie znalazły się na najwyższych poziomach od 2014
roku. Tym samym, notowania ropy naftowej zbliżyły się już do poziomów trzycyfrowych,
ostatnio obserwowanych na tym rynku ponad siedem lat temu.
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Biorąc pod uwagę zmienność notowań ropy naftowej, widoczną w ostatnich dniach,
dotarcie notowań ropy naftowej do 100 USD za baryłkę jest realnym scenariuszem. Wiele
jednak zależy od rozwoju sytuacji: narzucenie sankcji na Rosję w przypadku zaostrzenia
się konfliktu na Ukrainie jest oczekiwane przez inwestorów, więc śledzony będzie przede
wszystkim zakres tych sankcji.
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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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