Warszawa, 2022.05.26

Powrót cen złota do zniżek
Notowania złota rozpoczęły bieżący tydzień od zwyżek. Cena kontraktów na ten kruszec
we wtorek dotarła do okolic 1860-1865 USD za uncję, tym samym wzbijając się na
najwyższe poziomy od dwóch tygodni. Optymizm inwestorów jednak nie wystarczył na
długo i już wczoraj notowania złota skierowały się w dół, dzisiaj rano kontynuując zniżkę i
powracając poniżej 1850 USD za uncję.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Wczoraj w centrum uwagi inwestorów na rynku złota była publikacja minutes z
posiedzenia FOMC. Inwestorzy wyczekiwali informacji na temat dalszych działań
Rezerwy Federalnej w kwestii podwyżek stóp procentowych, tym bardziej, że
przedstawiciele Fed w ostatnim czasie prezentowali jastrzębie nastawienie do polityki
monetarnej i deklarowali zamiar uderzenia w inflację jak najskuteczniej się da.

Jednak wczorajsza publikacja miała łagodniejszy wydźwięk niż oczekiwano. Potwierdziły
one gotowość Fed do podwyżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych w
czerwcu oraz później o tyle samo w lipcu, co oznacza przyspieszenie tempa zacieśniania
polityki monetarnej. Zgodnie z oczekiwaniami, w minutes znalazł się też zapis o
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konieczności walki z inflacją ze względu na fakt, że to zjawisko najmocniej uderza
obecnie w amerykańską gospodarkę.

Takie, oczekiwane przez rynek, informacje, zostały przyjęte na rynku spokojnie. Dla złota
brak kolejnych, jeszcze bardziej jastrzębich deklaracji, teoretycznie powinien być
wsparciem. Rzeczywiście, cena złota zwyżkowała tuż po publikacji minutes Fed, jednak
ta zwyżka była krótkotrwała i już kilka godzin później została całkowicie zniwelowana
przez stronę podażową.

Taki rozwój wydarzeń oznacza, że na razie nadal wielu inwestorów ostrożnie podchodzi
do złota, obawiając się wpływu wyższych stóp procentowych na ceny tego kruszcu.
Jednocześnie, warto pamiętać o tym, że w kolejnych miesiącach mogą pojawiać się
czynniki sprzyjające zwyżkom cen złota, takie jak wzrost popytu na kruszec w Chinach po
zniesieniu lockdownów oraz nastawienie risk-off, powiązane z obawami dotyczącymi
recesji w globalnej gospodarce.
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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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