Warszawa, 2022.06.07

złoto w poszukiwaniu kierunku
Początek bieżącego tygodnia na rynku złota pokazał słabość strony popytowej. Cena
kontraktów na ten kruszec, która w poprzednim tygodniu dotarła do poziomu 1880 USD
za uncję, zniżkowała obecnie do rejonu 1840 USD za uncję. Tym samym, na rynku złota
można mówić obecnie o nerwowej konsolidacji i poszukiwaniu wyraźniejszego kierunku.

Na razie o ten kierunek trudno, biorąc pod uwagę fakt, że notowania złota znajdują się
pod wpływem dwóch bardzo ważnych sił, działających w przeciwstawnych kierunkach. Z
jednej strony, wycenie kruszcu szkodzi siła amerykańskiego dolara, wywołana
oczekiwaniami dalszego jastrzębiego podejścia Rezerwy Federalnej, przynajmniej w
najbliższym czasie. Piątkowe dobre dane z amerykańskiego rynku pracy dodatkowo
podsycały te oczekiwania. Pozytywnie na wycenę dolara działa także wzrost rentowności
amerykańskich obligacji, a to również pośrednio uderza w złoto jako aktywo, które
odsetek nie wypłaca.

Notowania cen złota, 3M, źródło: baha.com

Jastrzębie podejście to oczywiście nie jest stanowisko zarezerwowane jedynie dla Fed.
W ostatnich miesiącach wiele banków centralnych podwyższa stopy procentowe (we
wtorek zrobił to Bank Rezerwy Australii). Jednym z wyjątków jest ECB, który ma

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

posiedzenie w bieżącym tygodniu i już w czwartek ogłosi swoje plany dotyczące polityki
monetarnej w strefie euro. Te informacje są istotne, bowiem wpłyną one
prawdopodobnie istotnie na wycenę eurodolara, co z kolei może przełożyć się na
wycenę złota.

Działania banków centralnych nie sprzyjają zwyżkom cen złota, ale jednocześnie, warto
pamiętać o innym istotnym czynniku, który wpływa na ceny złota, a który z kolei może
wspierać notowania tego kruszcu. Chodzi o obawy przed nadchodzącym spowolnieniem
gospodarczym, które mają swoje źródło w pandemii, a obecnie z opóźnieniem zbierają
żniwo, podsycane skutkami wojny w Ukrainie. Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę
możliwość istotnego pogorszenia się sytuacji w globalnej gospodarce na przestrzeni
kilku miesięcy, pod wpływem wysokiej inflacji, rosnących cen surowców oraz podwyżek
stóp procentowych. Takie oczekiwania sprzyjają dodawaniu złota do swojego portfela
inwestycyjnego.
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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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