Warszawa, 2022.08.29

Czy złoto znów będzie bezpieczną
przystanią?
Miniony tydzień na rynkach finansowych upływał pod znakiem chaosu i niepewności, w
atmosferze wyczekiwania na sympozjum w Jackson Hole i wystąpienie Jerome Powella.
Wiele innych informacji i danych schodziło na dalszy plan i przez większość tygodnia
mogliśmy obserwować nerwowe poruszanie się notowań wielu walut i surowców pod
dyktando zmieniających się nastrojów inwestorów.

Nie ulega jednak wątpliwości, że na światowych rynkach finansowych nadal przeważa
nastawienie risk-off. Wzrost awersji do ryzyka jaskrawo widać na indeksach akcji, które
po letnim odreagowaniu wzrostowym, powróciły do dynamicznych zniżek. Analogiczna
sytuacja ma miejsce na rynkach walutowych: o tym, że dominuje na nich strach i
niepewność, świadczy przede wszystkim utrzymywanie się wysokiej wyceny
amerykańskiego dolara. Indeks tej waluty w szybkim tempie powrócił do rekordowych
poziomów w rejonie 108-109 pkt.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: baha.com

Dolar, mimo pewnej presji spadkowej na przełomie lipca i sierpnia, nadal jest uznawany
przez wielu inwestorów za bezpieczną przystań. Jednak warto zauważyć, że także złoto
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zaczyna pokazywać pierwsze oznaki siły. Nawet mimo powrotu wartości indeksu dolara
do maksimów z połowy lipca, notowania złota nie zniżkowały tak znacząco i pozostają na
znacznie wyższym poziomie niż ponad miesiąc temu. To pokazuje, że okolice 1700-1750
USD za uncję są traktowane przez inwestorów jako atrakcyjna wycena kruszcu, przy
której warto uzupełniać swój portfel o ten kruszec.
Paweł Grubiak,
Prezes Zarządu,
Doradca Inwestycyjny
w Superfund TFI

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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