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Powody do zainwestowania
Nie ma żadnych wątpliwości, że rok 2020 przejdzie do historii rynków finansowych. Tak dużej
paniki na rynkach nie widzieliśmy już od dawna. Recesja, powolne i długotrwałe wychodzenie z
kryzysu to tylko niektóre z prognoz, jakie w marcu stawiali analitycy. Jednak działania rządów w
tym uruchomione tarcze kryzysowe znacznie przyśpieszają powrót gospodarek do czasu sprzed
wybuchu pandemii. Nie bez znaczenia pozostaje również wsparcie banków centralnych, które
obniżając stopy procentowe oraz wprowadzając dodruk pieniądza, zwiększyły dynamikę odbicia
na rynkach finansowych. Jednak takie działania muszą mieć skutki uboczne. W naszej ocenie
działania naprawcze podjęte przez banki centralne wywołają inflację i negatywnie wpłyną na siłę
nabywczą pieniądza. W tym miejscu pojawia się pytanie, w co należy zainwestować, aby chronić
nasze oszczędności.

W naszej ocenie bardzo ciekawym aktywem na kolejne miesiące, a także lata jest srebro. W starożytności popularny środek płatniczy, a obecnie metal zapomniany przez inwestorów. Jednak
lata 2010-2011 pokazały, że gdy srebro staje się popularne, to zyskuje nieporównywalnie więcej
od innych aktywów. W okresie 31.12.2009 - 29.04-2011 srebro zyskało 182,6%, gdzie dla porównania złoto zyskało 42,33%. Przykład ten obrazuje jak bardzo może zyskiwać srebro w stosunku
do złota, gdy pojawi się prawdziwa hossa na metalach szlachetnych.
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Teraz już wiemy, że mieliśmy wtedy do czynienia z końcem wzrostów, które tak naprawdę rozpoczęły się po zamachu z 11 września 2001 roku na World Trade Center i trwały prawie 10 lat.
Obecne sytuacja w niektórych aspektach przypomina tamten okres. Również mamy do czynienia
ze stymulacją monetarną banków centralnych oraz z wydarzeniem zmieniającym percepcję bezpieczeństwa na świecie, czyli pandemią koronawirusa. W latach 2001-2011 srebro wzrosło ok.
1000%, a złoto ok. 583%, czy teraz czekają nas podobne wzrosty? Rynki finansowe są nieprzewidywalne, więc nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Niemniej jednak doczekaliśmy się idealnych warunków rynkowych dla hossy na metalach szlachetnych. Mimo że srebro przez kilka lat
podążało w konsolidacji 14$-20$, to paradoksalnie kupując obecnie po wyższych cenach jest
bezpieczniej, bo znacząco zmieniło się środowisko makroekonomiczne i tym samym poprawiły
się perspektywy dla tego metalu.

Argumenty przemawiające na korzyść srebra

1

Negatywne realne stopy procentowe. W świecie zerowych stóp procentowych i
rosnącej inflacji trzeba chronić swoje oszczędności przed utratą siły nabywczej. W
naszej ocenie największy potencjał na kolejne 2-3 lata mają metale szlachetne oraz
surowce. Srebro jest w połowie metalem szlachetnym i w połowie metalem przemysłowym, co stawia go w odpowiedniej pozycji do wzrostów.

2

Niewielki rynek. Rynek srebra jest znacznie mniejszy od rynku złota. Niewielkie
przesunięcie popytu w kierunku srebra w postaci fizycznej może skutkować silnym
wzrostem cen tego metalu. Srebro jest aktywem o ograniczonej podaży i w dodatku
bardzo popularnym, wykorzystywanym już od starożytności. Srebro, w przeciwieństwie do złota, jest zużywane w przemyśle i wykorzystany metal w większości już do
przemysłu nie wraca. Wynika to przede wszystkim z niskiej ceny metalu. W ostateczności przekłada się to na małe zapasy metalu. Także w sytuacji nagłego wzrostu
popytu na srebro może zabraknąć podaży, co skutkować będzie nagłym wzrostem
cen tego metalu.

3

Potencjalny wzrost popytu w przemyśle. Srebro ma obecnie ponad 10 tys. zastosowań i wciąż znajdowane są nowe. W ostatnich latach znalazło zastosowanie w nowych technologiach, w tym w panelach fotowoltaicznych oraz samochodach elektrycznych. Rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami, może doprowadzić
do gwałtownego wzrostu popytu na ten metal.

4

Srebro nie trafia do reprodukcji. Zdecydowana większość srebra, która została wykorzystana w przemyśle, już do niego nie wraca. Wynika to przede wszystkim z
niskiej ceny srebra. Skutkiem są malejące zapasy tego metalu, gdzie w sytuacji złota
jest odwrotnie. Większość wykorzystanego żółtego metalu ponownie wraca do
produkcji. Ponadto, w srebrze przewyższa popyt przemysłowy, czyli metal już nie
jest z niego odzyskiwany, a w złocie przewyższa popyt inwestycyjny, czyli zapasy
tego metalu wciąż rosną. Obecnie popyt oraz podaż srebra mniej więcej się pokrywają, niemniej jednak w sytuacji nagłego zwiększenia popytu, może zabraknąć
podaży.

5

Relacja ceny złota do ceny srebra. Złoto jest obecnie historycznie drogie w ujęciu
do srebra. Jeszcze w marcu relacja ta wynosiła ponad 120, a obecnie waha się w
okolicach 70-80. Co prawda, nie są to metale zamienne, jednak oba metale są zaliczane do metali szlachetnych i kiedyś służyły jako środek płatniczy. Wśród monet
kolekcjonerskich praktycznie cały rynek opiera się na monetach złotych oraz srebrnych. Obecnie, inwestując w mennicy kwotę ok. 8 000 zł w monety o wadze 1 uncji,
mamy do wyboru 1 złotą monetę lub 70 srebrnych monet. Wydaje się, że dla większości 70 monet będzie jednak bardziej atrakcyjne.

6

Srebro wciąż jest tanie. Złoto jest w wyraźnym trendzie wzrostowym od początku
2019 roku i już przebiło swoje historyczne szczyty ustanowione w 2011 roku. Natomiast srebro dopiero wybiło się z kilkuletniej konsolidacji i wciąż jest znacznie poniżej swoich historycznych poziomów. W kolejnych kwartałach spodziewamy się, że
powtórzy się analogia poprzedniej hossy na metalach szlachetnych (2000—2011) i
srebro będzie znacznie szybciej zyskiwać na wartości niż złoto.

7

Minimalna cena srebra jest mocno ograniczona. Od 2010 roku cena srebra kilkukrotnie spadła poniżej 15 usd za uncję, jednak tylko krótkoterminowo. Ten poziom
można uznać jako dolną barierę dla srebra. Cena srebra poniżej 15 usd za uncję
skutkuje nierentownością spółek wydobywczych, więc nawet jak cena spot spadnie
poniżej 15 usd, to niekoniecznie można dostać fizyczne srebro w tej cenie. Świadkami takiej sytuacji byliśmy na przykład w marcu roku bieżącego, kiedy to ceny srebra
spot spadły chwilowo nawet do 12 usd za uncję, jednak niemożliwe było kupno
fizycznie tego metalu w tej cenie. Skutkowało to szybkim powrotem cen srebra
powyżej 15 usd za uncję.

Superfund Silver
 NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW
Subfundusz Superfund Silver stanowi unikalną ofertę na rynku. Jest połączeniem inwestycji w
Srebro oraz strategii managed futures. Portfel subfunduszu posiada 100% ekspozycję na cenę
srebra, co zapewnia ochronę przed inflacją oraz chroni przed negatywnymi skutkami wydarzeń
geopolitycznych. Jest to szczególnie atrakcyjne w okresach deprecjacji dolara i hossy na rynkach
metali szlachetnych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować
dodatnie stopy zwrotu, nawet gdy cena srebra pozostaje na niezmiennym poziomie lub wręcz
spada.
Srebro

Managed Futures

Superfund Silver
 MANAGED FUTURES
Strategia Managed Futures bazuje na automatycznym systemie podążającym za trendami na
wielu rynkach. W rezultacie klient otrzymuje produkt nieskorelowany z innymi klasami aktywów,
który pozwala zarabiać nawet w czasie spadków na rynkach. Strategia Managed Futures przyczynia się dodatkowo do ograniczenia negatywnego wpływu korekt na rynku szlachetnego kruszcu.
Świadczy to o korzyściach płynących z podwójnej eskpozycji funduszu, która pozwala maksymalizować zysk jak i ograniczać ryzyko. Lepsza dywersyfikacja pozwala na ograniczenie strat, co jest
kluczowym elementem udanej strategii inwestycyjnej.
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Superfund Silver Powiązany
 FUNDUSZ Z EKSPOZYCJĄ NA CENĘ SREBRA
Fundusz Superfund Silver Powiązany inwestuje wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszu
podstawowego – Superfund Trend Podstawowy SFIO. Ten z kolei do 100% posiadanych aktywów
inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund Green One Silver. Skład portfela funduszu jest na bieżąco dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej. Znajdują się w nim
instrumenty dające ekspozycję na ceny srebra oraz wyselekcjonowane przez algorytmy instrumenty finansowe, pozwalające na podążanie za trendami na wielu rynkach np. indeksy akcji,
obligacje, waluty, surowce, strategie short long.

Srebro

Managed Futures

Superfund Silver Powiązany

 SUPERFUND SILVER POWIĄZANY VS SREBRO I WIG
Po gruntownej analizie zakładamy, że trend wzrostowy na rynku metali szlachetnych zostanie
utrzymany. Dlatego zdecydowaliśmy aby w ofercie Superfund TFI były dostępne dwa fundusze,
które oferują inwestorom ekspozycję na ceny srebra oraz strategię managed futures – Superfund
Silver (dw. Superfund Akcji) oraz Superfund Silver Powiązany* (dw. Superfund Trend Plus). Superfund Silver Powiązany* w przeciwieństwie do Superfund Silver jest dostępny dla inwestorów od
kwoty 500 zł, drugi od kwoty równowartości 40 tys. euro. Dodatkowo Superfund Silver wchodzi
w skład „parasola” Superfund SFIO, w ramach którego dla klientów dostępne są między innymi
takie subfundusze, jak Superfund Spokojna Inwestycja Plus czy Superfund GoldFuture. Dzięki
temu inwestor może dokonywać transakcji zamiany pomiędzy subfunduszami bez uiszczania
podatku od zysków kapitałowych.
Superfund Silver Powiązany SFIO
(dw. Superfund Trend Plus Powiązany) jest funduszem powiązanym z Superfund Trend Podstawowy SFIO i lokuje swoje aktywa
wyłącznie w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.
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Dodatkowe argumenty za srebrem
 AKCJE I SREBRO TO DOBRANA PARA, NIE TYLKO W TEORII
W ostatnich 20 latach hipotetyczny portfel złożony z polskich akcji oraz srebra radził sobie lepiej
niż każde z wymienionych aktywów osobno. Wspomniane aktywa znakomicie się uzupełniały,
czego efektem była radykalna redukcja zmienności wyników przy jednoczesnej poprawie stopy
zwrotu. Srebro nie jest skorelowane z indeksem WIG, co pozytywnie wpływa na dywersyfikację
portfela złożonego z tych aktywów. W okresach największych spadków rynków akcji (2008 r.,
2011 r.) ceny srebra były stabilne. Pozytywny wpływ na dywersyfikację mają jeszcze kursy walutowe, ponieważ srebro wyceniane jest w usd, a WIG w pln. Mix akcji i srebra w ramach portfela
inwestycyjnego pozwala zmniejszyć zmienność wyników przy jednoczesnej poprawie stopy zwrotu.
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Dodatkowe argumenty za srebrem
Pierwsze trzy kwartały 2020 roku utwierdziły nas w przekonaniu, że metale szlachetne mają
ogromny potencjał w kolejnych kwartałach, a nawet latach. W lipcu złoto przebiło swoje historyczne szczyty z 2011 roku, natomiast srebro jest obecnie znacznie poniżej swojego historycznego poziomu $50 za uncję. Świadczy to o niedowartościowaniu tego kruszczyca w stosunku do
złota, dlatego w naszej ocenie to właśnie srebro ma obecnie większy potencjał. Historia uczy, że
podczas hossy na metalach szlachetnych srebro zyskuje znacznie szybciej na wartości niż złoto.
Przebicie kilkuletniego oporu na poziomie 20$ za uncję srebra, wywołało znaczny wzrost zainteresowania tym metalem i najprawdopodobniej jest to dopiero początek wzrostów.

 SREBRO WYCHODZI ZE ZŁOTEGO CIENIA
Srebro posiada zarówno cechy metalu szlachetnego, jak i przemysłowego, jednak największy wpływ na jego cenę ma kapitał spekulacyjny. Czynniki fundamentalne takie jak: ograniczona podaż,
rosnące ceny wydobycia, potencjalny wzrost popytu ze strony
przemysłu (największy potencjał w fotowoltaice i motoryzacji),
przemawiają za wzrostem cen srebra w przyszłości, niemniej jednak w okresie kolejnych kwartałów kluczowy będzie kapitał spekulacyjny, który od zawsze szuka zmienności na rynkach. Rynek
srebra jest na tyle mały, że nawet niewielkie przesunięcie kapitału
spekulacyjnego w jego stronę, może mieć znaczny wpływ na cenę,
co wyraźnie widać w ostatnich tygodniach. Oczekiwane przez lata
przebicie poziomu 20 usd za uncję nastąpiło 21 lipca, po czym
widoczne jest wyraźne przyspieszenie dynamiki wzrostu cen srebra. Jest to wyraźny sygnał do kontynuacji wzrostów. W mgnieniu
oka zapomniany przez wszystkich metal znalazł na się na okładkach większości mediów branżowych.

 PROGNOZY
Nasze prognozy cen srebra na kolejne 12 miesięcy są bardzo optymistyczne i zakładamy kontynuację wzrostów, a ewentualne korekty należy traktować jako okazję do zakupów. Za dalszymi
wzrostami przemawiają zarówno czynniki fundamentalne, jak i techniczne. W środowisku spadającej siły nabywczej dolara oraz niskich stóp procentowych inwestorzy szukają „bezpiecznej przystani” na kolejne lata. Srebro jest metalem znanym nam od zawsze, więc nie trzeba go nikomu
przedstawiać, a wystarczy jedynie przypomnieć o jego istnieniu. Pierwszym celem dla obecnych
wzrostów jest poziom 50$ za uncję, czyli historyczne szczyty. Z drugiej strony mamy bardzo silne
wsparcie w okolicach 20$ za uncję. Jeżeli notowania srebra będą wspierane przez dalsze wzrosty
cen złota oraz osłabiającego się dolara, to naszym optymistycz-nym scenariuszem jest wyraźne
przebicie 50$ usd za uncję w kolejnych latach.

Superfund TFI
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zostało utworzone w roku 2005 na podstawie zezwolenia nr DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielo-nego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Superfund TFI S.A. należy do grupy Superfund, specjalizującej się, od chwili swojego utworzenia
w 1995 roku, w oferowaniu klientom indywidualnym funduszy inwestycyjnych działających w
oparciu o strategie alternatywne. Oferta ta dostępna uprzednio jedynie dla klientów instytucjonalnych lub bardzo zamożnych klientów indywidualnych, została przez Superfund skierowana do
szerokiego grona odbiorców, którzy mogą dzięki temu korzystać z unikalnych rozwiązań inwestycyjnych.

 SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Infolinia: +48 22 556 88 62
superfundtfi@superfund.com
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). 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.

