Warszawa, 2022.08.19

Cena złota nadal pod presją
W bieżącym tygodniu notowania złota powróciły do zniżek. Ceny kontraktów na ten
surowiec spadły do okolic 1775 USD za uncję - to najniższy poziom cen złota od ponad
dwóch tygodni.

Nieustanną presję na notowania złota wywiera siła amerykańskiego dolara. W tym
tygodniu waluta Stanów Zjednoczonych powróciła do zwyżek, co wynika przede
wszystkim z obaw związanych z recesją w światowej gospodarce i ucieczką inwestorów
w stronę gotówki. Wzrost awersji do ryzyka sprzyja wyższej wycenie dolara, uznawanego
za bezpieczną przystań. Ten sam mechanizm, czyli status bezpiecznej przystani, nie
pozwala jednak w ostatnim czasie mocno spaść także notowaniom złota, które w rejonie
1700 USD za uncję wypracowały swoje dno z ostatnich tygodni, od którego wyraźnie
odbiły się w górę

Notowania: złoto, YTD, źródło: baha.com

Na rynku złota na nowo pojawił się temat związany z działaniami Rezerwy Federalnej,
bowiem opublikowany został protokół z posiedzenia FOMC, które odbyło się w lipcu.
Według informacji zawartych w protokole, amerykańska Rezerwa Federalna coraz
mocniej waha się w sprawie dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Według
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większości jej przedstawicieli, inflacja w Stanach Zjednoczonych wyhamowuje, co
stwarza pole do mniejszych podwyżek stóp procentowych niż pierwotnie planowano.
Przedstawiciele Rezerwy Federalnej zaznaczają jednak, że mimo wszystko polityka
monetarna w USA pozostanie restrykcyjna, a podwyżki stóp będą kontynuowane,
ponieważ inflacja, nawet jeśli wyhamowuje, to pozostaje wysoka. Taka retoryka sprzyja
sile dolara i słabości złota, ale warto mieć na uwadze fakt, że pole do podwyżek stóp
procentowych w Stanach Zjednoczonych staje się coraz mniejsze. Zakończenie procesu
podwyżek, albo przynajmniej informacja o tym, kiedy seria podwyżek mogłaby się
skończyć, będzie prawdopodobnie tym momentem, w którym spadek notowań złota
może definitywnie wyhamować.
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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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