Warszawa, 2022.04.28

Cena złota pod presją silnego dolara
Psychologiczna bariera na poziomie 1900 USD za uncję została w tym tygodniu
przełamana w dół na rynku złota. Mimo próby odbicia notowań podczas wtorkowej sesji,
notowania kontraktów na złoto powróciły do zniżki w środę, spadając o 0,8% i schodząc
poniżej 1890 USD za uncję. Pod presją strony podażowej znalazły się także notowania
srebra oraz platyny, natomiast cenom palladu udało się wyjść delikatnie na plus.
Wszystkie metale szlachetne znajdują się jednak na drodze do zakończenia tygodnia na
minusie.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Największy negatywny wpływ na notowania metali szlachetnych obecnie ma sytuacja na
rynku amerykańskiego dolara. Waluta Stanów Zjednoczonych w ostatnich dniach
wyraźnie się umacnia, a US Dollar Index w tym tygodniu przekroczył poziom 103 pkt. i
dotarł do okolic 103,80 pkt. Oznacza to, że ten znany indeks przekroczył już maksimum,
osiągnięte w marcu 2020 roku, tuż po globalnym uderzeniu pandemii, a tym samym
dotarł do najwyższych poziomów od prawie dwóch dekad (a precyzyjniej, od drugiej
połowy 2002 r.).
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Sytuacja na rynku dolara, a tym samym, także na rynku złota, to przede wszystkim efekt
wyczekiwania inwestorów na kolejną podwyżkę stóp procentowych w USA. Decyzja na
temat kolejnej podwyżki stóp procentowych w tym kraju ma zapaść już w przyszłym
tygodniu: komunikat Fed jest zaplanowany na 4 maja. Dotychczasowe wypowiedzi
przedstawicieli Rezerwy Federalnej sugerowały, że instytucja ta nie zawaha się mocniej
podnieść stóp procentowych, aby skuteczniej walczyć z inflacją. Te oczekiwania
umacniają dolara i generują presję na spadek notowań złota.

Ale nie tylko sytuacja w Stanach Zjednoczonych ma wpływ na wycenę tego
szlachetnego kruszcu. Równie istotne jest to, co obecnie dzieje się w Chinach, czyli kraju
generującym największy popyt na złoto na świecie (i wymieniającym się na stanowisku
lidera z Indiami). Sytuacja pandemiczna w Chinach pogarsza się, co prowadzi do
utrzymania dotychczasowych lockdownów oraz wprowadzania nowych obostrzeń w
kolejnych miastach. To z kolei prowadzi do wyraźnego spadku popytu na złoto w tym
kraju.
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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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