Warszawa, 2022.07.21

Cena złota poniżej kolejnej bariery
Notowania metali szlachetnych w ostatnich tygodniach uginają się pod presją silnego
amerykańskiego dolara. Złoto ma za sobą już pięć tygodniowych zniżek z rzędu, a biorąc
pod uwagę sytuację w bieżącym tygodniu, kruszec ten prawdopodobnie zakończy
również ten tydzień na minusie. Obecnie notowania kontraktów na złoto sforsowały już
kolejną psychologiczną barierę, schodząc poniżej poziomu 1700 USD za uncję. W
czwartek rano cena złota oscyluje w okolicach 1690 USD za uncję. To najniższy poziom
notowań tego metalu od prawie roku, a dokładniej, od początku sierpnia 2021 roku.

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

W bieżącym tygodniu inwestorzy na rynku złota bacznie przyglądają się sytuacji na
rynkach walut. Amerykański dolar skorygował częściowo niedawne wzrosty, jednak
nadal pozostaje stosunkowo silny w relacji do pozostałych walut świata. To oczywiście
szkodzi notowaniom złota.
Natomiast warto zaznaczyć, że cały bieżący tydzień na rynkach walutowych upływa
raczej pod znakiem korekty spadkowej na dolarze. Wynika ona z oczekiwań bardziej
jastrzębiego podejścia pozostałych istotnych banków centralnych świata. W bieżącym
tygodniu w centrum uwagi są działania Europejskiego Banku Centralnego, który już w
czwartek ma podwyższyć stopy procentowe po raz pierwszy od ponad dekady. Jeszcze
kilka dni temu oczekiwano, że EBC podwyższy stopy procentowe o 25 punktów
bazowych, jednak obecnie oczekiwana jest ich podwyżka nawet o 50 pkt. bazowych.
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Pomijając EBC, podwyżek stóp procentowych inwestorzy spodziewają się m.in. w
Australii, gdzie w tym tygodniu szef RBA otwarcie wspomniał o zamiarze znaczącego
zacieśniania polityki monetarnej, jak również w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiły się
wyższe od oczekiwań odczyty inflacji. Każde takie doniesienie przyczynia się do
mniejszego potencjału wzrostowego amerykańskiego dolara, co powinno sprzyjać
notowaniom złota. Fakt, że kruszec ten jednak nie podrożał w tym tygodniu, pokazuje
utrzymującą się słabość strony popytowej.
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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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