Warszawa, 2021.03.16

Ruch wzrostowy na rynku złota
W poprzednim tygodniu notowania złota wyraźnie odbiły w górę. Ruch
wzrostowy miał miejsce przede wszystkim podczas wtorkowej sesji, później był
kontynuowany, ale już z mniejszą dynamiką. Odbicie cen złota w górę nastąpiło
po zejściu notowań kontraktów na ten kruszec poniżej poziomu 1700 USD za
uncję. Tydzień temu zeszły one nawet do okolic 1670 USD za uncję, co było
najniższym poziomem od kwietnia poprzedniego roku.

Notowania cen złota, YTD, źródło: Teletrader.com

Dynamiczna korekta wzrostowa notowań złota w poprzednim tygodniu nastąpiła
na skutek spadku wartości amerykańskiego dolara. Ogólna sytuacja na rynku
kruszcu cały czas jest bowiem powiązana z notowaniami waluty Stanów
Zjednoczonych. W ostatnich dniach kurs USD powrócił do zwyżek, co
wyhamowało wzrost notowań złota, ale strona popytowa na rynku kruszcu
pozostaje na tyle silna, aby utrzymać delikatną zwyżkę cen także w ostatnich
dniach.

Sytuacja na rynku dolara jest z kolei wypadkową tego, co dzieje się na
amerykańskim rynku obligacji. Rentowności obligacji USA w ostatnich
tygodniach rosły, napędzając zwyżki na dolarze oraz mocno uderzając w rynek
złota. Jeśli ta sytuacja się trwale nie zmieni, to zwyżka notowań kruszcu może
być krótkotrwała.
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Obecnie inwestorzy wyczekują komentarzy na temat kolejnych działań Rezerwy
Federalnej USA. W środę odbędzie się spotkanie Fed, na którym instytucja ta
może zaadresować kwestię rosnących rentowności obligacji USA. Poza tym,
zaskoczenia być nie powinno, zwłaszcza w kontekście potencjalnej zmiany stóp
procentowych w Stanach Zjednoczonych. Mimo że w ostatnim czasie pojawiło
się wiele dobrych danych makro z USA, a na rynku trwa optymizm związany ze
szczepionkami, to przedstawiciele Fed wielokrotnie zaznaczali, że mimo
wszystko sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych nie jest na tyle dobra,
aby rozważać podnoszenie stóp procentowych.

Na koniec warto wspomnieć o lokalnym czynniku, stanowiącym pewne wsparcie
dla notowań złota. NBP powiadomił bowiem o zamiarze kupna kolejnych 100 ton
kruszcu. Ruch ten ma być kontynuacją praktyki powiększania polskich rezerw
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.
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