Warszawa, 2021.04.16

Złoto i srebro pokazały siłę
Miniony tydzień na rynkach surowcowych upływał pod znakiem zwyżek. Siłę
kupujących było widać m.in. na rynku metali szlachetnych. Strona popytowa
przeważała na tym rynku zwłaszcza w czwartek, kiedy to solidne zwyżki
odnotowały praktycznie wszystkie popularne metale szlachetne.
Ostatnie dni były jednak szczególnie istotne dla złota i srebra. Na wykresach obu
tych kruszców pojawiły się analogie w postaci dotarcia do istotnych poziomów
oporu. Kontrakty na złoto naruszyły ważny techniczny opór w rejonie 1755-1765
USD za uncję, docierając tym samym do najwyższych poziomów od 7 tygodni,
czyli od drugiej połowy lutego br. Z kolei ceny kontraktów na srebro dotarły do
okolic 26 USD za uncję, także istotnych z technicznego punktu widzenia i
znajdujących się najwyżej od prawie miesiąca.

Notowania cen złota, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen srebra, YTD, źródło: Teletrader.com
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Za zwyżkę cen metali szlachetnych odpowiadała przede wszystkim słabsza
kondycja amerykańskiego dolara, który przez większość tygodnia tracił na
wartości. Dwutorowo na USD wpływały dobre dane z amerykańskiej gospodarki.
Z jednej strony, powinny one wspierać lokalną walutę, czyli w tym przypadku
dolara. Ale z drugiej strony, dobra kondycja gospodarki USA podsyca
nastawienie risk-on wśród światowych inwestorów, co z kolei negatywnie
przekłada się na wartość USD.
Po wspomnianych zwyżkach, na rynkach metali szlachetnych może pojawić się
opór sprzedających w najbliższych dniach, ale perspektywy dla metali
szlachetnych na kolejne miesiące są optymistyczne, głównie za sprawą
oczekiwań wysokiej inflacji.

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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