Warszawa, 2022.07.12

Złoto najtańsze od ponad 9 miesięcy
Ostatnie miesiące na rynkach surowcowych są okresem wyraźnych przecen. Zniżki
przyspieszyły w ostatnich tygodniach, a dotknęły one szerokiego rynku surowcowego,
od surowców energetycznych, poprzez metale przemysłowe i szlachetne, aż po towary
rolne. Najważniejszą przyczyną tak istotnych spadków notowań surowców była, i nadal
pozostaje, siła amerykańskiego dolara.

Wycena dolara jest szczególnie mocno powiązana z cenami metali szlachetnych,
głównie złota. Wynika to nie tylko z bezpośredniego przełożenia notowań walut na ceny
surowców (siła dolara oznacza, że za mniejszą ilość dolarów można kupić jednostkę
surowca), lecz także z powiązań wyceny złota z polityką monetarną Stanów
Zjednoczonych.

Ostatnie dobre dane makro z USA tylko potwierdziły wcześniejsze zapewnienia
przedstawicieli Rezerwy Federalnej na temat planowanego odważnego zacieśniania
polityki monetarnej w USA w związku z chęcią jak najszybszego stłumienia inflacji. Także
w USA inflacja jest bowiem najwyższa od kilku dekad, co skłania Fed to coraz bardziej
zdecydowanej walki z nią. Instytucja ta nie przestaje jednak zwracać uwagi na dane
makro z USA, które o tempie podwyżek stóp mogą decydować. Wraz ze stopami
procentowymi, rosną rentowności amerykańskich obligacji, co sprawia, że złoto, jako
aktywo nieprzynoszące odsetek, jest na tle innych możliwości inwestycyjnych mniej
atrakcyjne.

W bieżącym tygodniu notowania złota kontynuują średnioterminowy spadkowy trend.
Cena kontraktów na ten kruszec oscyluje obecnie już w okolicach 1730 USD za uncję,
czyli na najniższych poziomach od ponad 9 miesięcy. Presję na niższą cenę wywiera
wciąż silny USD. Warto jednak zaznaczyć, że notowania eurodolara znajdują się obecnie
w ważnym momencie, bowiem zbliżyły się do parytetu. To może wywołać chociażby
krótkoterminowy ruch korekcyjny, a ten z pewnością sprzyjałby odbiciu notowań złota w
górę. Niewiele się jednak zmieni w dłuższym ujęciu, dopóki nie zobaczymy istotnych
zmian w polityce banków centralnych na świecie.
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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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