Warszawa, 2022.09.20

Cena złota przy tegorocznych
minimach
W poprzednim tygodniu najważniejszą informacją wpływającą na wycenę złota okazał
się odczyt inflacji za sierpień w Stanach Zjednoczonych. Był on wyższy od oczekiwań, co
zmieniło narrację inwestorów w kontekście potencjalnych dalszych działań Rezerwy
Federalnej. O ile jeszcze niedawno spodziewano się, że Fed złagodzi swoje podejście do
polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych i nie będzie agresywnie podnosił stóp
procentowych, to obecnie inwestorzy zakładają, że nie obędzie się bez kolejnej podwyżki
o 75 punktów bazowych, i to szybko. Nie jest także wykluczone, że kolejne posiedzenia
Fed przyniosą dalsze podwyżki stóp.

Bieżący tydzień będzie zresztą testem tych oczekiwań. Już w środę Rezerwa Federalna
ma bowiem podjąć decyzję ws. stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a
oczekiwania rynkowe zakładają właśnie podwyżkę o 75 pkt. bazowych. Nie brakuje
nawet głosów, że ze względu na negatywną niespodziankę dotyczącą wysokiej inflacji,
Fed może nawet rozważyć podniesienie stóp aż o 100 punktów bazowych.

Te oczekiwania dyktują warunki na rynkach wielu aktywów. Wartość amerykańskiego
dolara oscyluje w okolicach tegorocznego maksimum, a spodziewane dalsze jastrzębie
działania Fed powstrzymują tę walutę od głębszej korekty. To natomiast przekłada się na
wycenę złota oraz pozostałych metali szlachetnych.

Pod koniec poprzedniego tygodnia notowania kontraktów na złoto zeszły do rejonu
1670-1680 USD za uncję, wyznaczając nowe tegoroczne minimum, a tym samym
schodząc do najniższego poziomu od wiosny 2020 roku. Perspektywa podwyżek stóp
procentowych działa negatywnie na ceny złota, ponieważ kruszec ten nie wypłaca
odsetek, a inne typy inwestycji stają się wobec niego bardziej atrakcyjne.
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Notowania cen złota, YTD, źródło: baha.com

Jednocześnie, okolice 1680 USD za uncję pozostają ważnym poziomem wsparcia na
rynku złota, które na razie nie zostało pokonane, co z kolei świadczy o tym, że dla wielu
inwestorów obecne poziomy cenowe są okazją do uzupełnienia swoich portfeli.
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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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