Warszawa, 2022.08.09

Złoto zakładnikiem banków
centralnych i dolara
Bieżący tydzień na rynku złota przynosi niezdecydowanie inwestorów w kwestii kierunku
ruchu notowań tego kruszcu. Po słabym, spadkowym początku tygodnia i zejściu
notowań złota do poziomów nieznacznie wyższych niż 1700 USD za uncję, cena kruszcu
odbiła wyraźniej w górę, zbliżając się do 1730 USD za uncję.

Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Niezdecydowanie inwestorów, związane z kierunkiem poruszania się cen złota, jest w
dużym stopniu wynikiem niepewności dotyczącej działań banków centralnych oraz, w
konsekwencji, poruszania się notowań głównych globalnych walut. W ostatnich
tygodniach przedstawiciele kluczowych banków centralnych, przede wszystkim
Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego, potwierdzili swój zamiar
walki z wysoką inflacją i odważnych podwyżek stóp procentowych, nawet kosztem
gorszej sytuacji w gospodarce.
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Dzisiaj znów Fed i EBC będą w centrum uwagi. Centralnym punktem dnia na rynkach
finansowych będzie decyzja EBC w sprawie poziomu stóp procentowych w strefie euro.
Oczekiwana jest ich podwyżka o 75 punktów bazowych, co oznaczałoby, że stopa
depozytów będzie dodatnia po raz pierwszy od kilku lat. Wyraźna podwyżka stóp
procentowych w strefie euro stanowiłaby pewną równowagę dla podwyżek w USA i
mogłaby pomóc notowaniom euro, zbijają w dół wartość dolara, a co za tym idzie,
przyczyniając się do wyższych wycen złota.

Decyzja ECB nie jest jednak jedynym ciekawym czynnikiem, istotnym dzisiaj dla
inwestorów na rynku złota. Inwestorzy będą dzisiaj śledzić także dane z amerykańskiego
rynku pracy oraz wystąpienie Jerome Powella, podczas którego szef Fed
prawdopodobnie nakreśli dalsze plany tej instytucji, dotyczące polityki monetarnej w
USA.

Z tej przyczyny, dzisiaj notowania złota pozostaną pod silnym wpływem retoryki banków
centralnych oraz sytuacji na rynkach walutowych. Im silniejszy dolar, tym dla złota gorzej
– i odwrotnie: im większa presja na spadek wartości dolara, tym większa szansa na
wyraźniejsze odbicie notowań złota.
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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.

SUPERFUND TFI S.A., INFOLINIA: +48 22 556 88 62, WWW.SUPERFUND.PL
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)

