Warszawa, 2022.07.19

Cena złota w okolicach 1700 za uncję
Notowania metali szlachetnych, wraz z nadejściem początku nowego tygodnia,
próbowały odbić w górę. Warunki sprzyjały takiemu ruchowi: od piątku osłabiał się
bowiem amerykański dolar, co stwarzało notowaniom wielu surowców, z metalami
szlachetnymi na czele, dogodne uwarunkowania do odbicia w górę.
Jednym z Istotnych czynników, które wpływały na oczekiwania przynajmniej
krótkoterminowego odbicia cen złota i pozostałych kruszców, był fakt, że w ostatnim
czasie ceny te dynamicznie spadły, sprowadzając notowania w techniczny rejon
wyprzedania rynku.
Jednak końcówka poniedziałkowej sesji potwierdziła jedynie słabość strony popytowej
na rynku złota. Cena kruszcu, po początkowym odbiciu w górę, została na nowo
zepchnięta w dół, do okolic 1700 USD za uncję. Tym samym, cena złota pozostaje w
okolicach najniższych poziomów cenowych od początku sierpnia 2021 roku, czyli od
prawie roku.
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Szansa na odbicie notowań w górę nadal jednak istnieje, zarówno technicznie, jak i
fundamentalnie. Pod kątem technicznym, warto zwrócić uwagę na fakt, że złoto znajduje
się tuż powyżej kolejnej psychologicznej bariery, czyli poziomu 1700 USD za uncję. Z
kolei pod kątem fundamentalnym uspokojeniu zniżek cen złota sprzyjają oczekiwania
mniej jastrzębiego nastawienia Fed na najbliższym spotkaniu. O ile jeszcze niedawno na
rynku pojawiały się spekulacje o podwyżce nawet o 100 punktów bazowych na
najbliższym posiedzeniu FOMC, to obecnie zakładana jest niższa podwyżka, o 50-75
punktów bazowych. Stonowane oczekiwania mają związek m.in. z piątkowymi danymi
makro z USA, które pokazały niższe oczekiwania inflacyjne.
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W bieżącym tygodniu inwestorzy na rynku złota powinni z kolei obserwować działania
Europejskiego Banku Centralnego. Oczekiwania zakładają, że EBC podwyższy stopy
procentowe o 25 punktów bazowych, rozpoczynając dłuższy cykl podwyżek i dając
szansę na odbicie w górę wartości euro i spadek notowań dolara. Jednak biorąc pod
uwagę problemy gospodarcze UE, będące skutkiem wojny w Ukrainie i sankcji
narzuconych na Rosję, EBC prawdopodobnie i tak pozostanie ostrożny.
.
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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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