Warszawa, 2022.07.26

Wyczekiwanie na Fed na rynku złota
Poprzedni tydzień na rynku złota był relatywnie burzliwy. Notowania tego kruszcu zeszły
bowiem na chwilę poniżej poziomu 1700 USD za uncję, co wywołało silną reakcję strony
popytowej oraz powrót ponad tę barierę. Tym samym, poziom 1700 USD za uncję stał się
obecnie kluczowym technicznym wsparciem na wykresie cen złota.
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Cały poprzedni tydzień zakończył się na plusie dla notowań złota, jednak już bieżący
tydzień przynosi spokojną konsolidację i brak siły do dalszych zwyżek. Wszystko za
sprawą zaplanowanego na bieżący tydzień spotkania Rezerwy Federalnej w sprawie
stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Już jutro Fed ma podjąć decyzję w tej
kwestii i najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada podwyżkę stóp w USA o 75
punktów bazowych. Niemniej, po wyjątkowo wysokim, najwyższym od ponad czterech
dekad, odczycie inflacji w USA za czerwiec, na rynku rozważana jest nawet podwyżka o
100 punktów bazowych.
Na początku bieżącego tygodnia na rynku złota głównym tematem pozostaje więc
wyczekiwanie na decyzję Fed ws. stóp procentowych. Jeśli spełnią się oczekiwania
związane z podwyżką stóp, to dla rynku złota będzie to negatywny sygnał, bowiem
wyższe stopy procentowe sprawiają, że kapitał na rynku ucieka w stronę aktywów
wypłacających odsetki. Tymczasem rośnie koszt alternatywny trzymania w portfelu złota.
Co więcej, jest duża szansa, że dolar amerykański pozostanie silny ze względu na
większą niechęć Europejskiego Banku Centralnego do podwyżek stóp procentowych. Po
ubiegłotygodniowym podniesieniu stop w strefie euro o 50 punktów bazowych, bank
może wstrzymać się z dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej, zwłaszcza biorąc pod
uwagę trudności gospodarcze w Europie, związane m.in. z wysokimi cenami energii i
obawami o dostawy surowców.
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Chociaż cena złota znajduje się pod presją, to warto mieć na uwadze fakt, że poziom
1700 USD za uncję okazał się skutecznym wsparciem dla notowań tego kruszcu, a te
poziomy cenowe są już dla wielu inwestorów okazją do uzupełnienia swojego
długoterminowego portfela o złoto. Niepewność związana z recesją skłania wielu
inwestorów do tego, by przynajmniej częściowo ulokować kapitał w złocie jako tzw.
„bezpiecznej przystani”.
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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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