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Główne wnioski
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Zachowanie złota podczas ostatnich zawirowań potwierdza jego rolę bezpiecznej przystani w niepewnych
czasach.
Analiza poziomu bezrobocia, inflacji oraz przewidywania z rynku kontraktów terminowych Fed Funds Futures
potwierdzają, że podwyżki stóp procentowych w USA należy się spodziewać w najbliższych miesiącach.
Dane finansowe ze spółek wydobywczych wskazują, że przy kursie rynkowym poniżej 1100 USD/oz ok. 40%
światowego wydobycia złota znalazłoby się poniżej poziomu rentowności.
Bank Centralny Chin w lipcu ujawnił nową wysokość rezerw złota. Zasoby zostały zwiększone o niemal 60% do
1658 ton.
Na rynku kontraktów terminowych fundusze hedgingowe zbudowały nie notowaną do tej pory pozycję krótką.
Sprzedaż kontraktów futures była zapewne powodem do złamania wsparcia na poziomie 1140 USD/oz w lipcu.
Analiza techniczna kursu złota w USD wskazuje na lekki trend spadkowy w ostatnich dwóch latach. Notowania
uśrednione dla dolara i euro od dwóch lat znajdują się w trendzie bocznym.
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Złoto przystanią w niepewnych czasach
W ostatnich tygodniach na rynkach finansowych zapanowało zamieszanie, którego bezpośrednią przyczyną była
decyzja o dewaluacji chińskiej waluty do dolara o ok. 5% w dniach 10-11 sierpnia. Wzmogło to obawy o tempo
rozwoju gospodarki chińskiej, ale także o konkurencyjność innych rynków wschodzących, które będą musiały się
zmierzyć z relatywnie tańszymi towarami z Chin. Niepokoje te nałożyły się na nienajlepsze nastawienie inwestorów
do rynków wschodzących wynikające ze spadających od początku lipca cen surowców.
Nerwowo zareagowały indeksy giełd akcji i surowce. Jednym z najbardziej dotkniętych rynków była giełda
w Szanghaju, gdzie główny indeks zanotował aż 24,5% spadku w dwa tygodnie. Indeks rynków wschodzących
MSCI spadł w tym samym czasie o 15,1%. Zawirowania nie ominęły także parkietów akcji w krajach rozwiniętych.
W USA indeks S&P 500 zniżkował o 11,1%, notując pierwszą od 4 lat korektę przekraczającą 10%. Szeroki indeks
surowców (GSCI) zanotował spadek o 10,4% na co największy wpływ miał spadek cen ropy naftowej – o niemal
15%.
Na tym tle notowania złota zachowały się pozytywnie. Kruszec nie poddał się przecenie, która dotknęła
najważniejsze surowce i po raz kolejny pokazał cechy bezpiecznej przystani. W szczycie sierpniowej paniki złoto
podrożało o 4,6%, silniej nawet niż średnio- i długoterminowe obligacje amerykańskie (wzrosty o odpowiednio
1,7-2,9%), które są uznawane za klasyczne aktywa na niepewne czasy. Jako że wydarzenia takie jak dewaluacja
juana są trudne do przewidzenia, warto na stałe utrzymywać część inwestycji w złocie – taka konstrukcja portfela
złagodzi efekt korekty na innych aktywach.
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Termin podwyżki stóp procentowych w USA
Zawirowania na rynkach finansowych z sierpnia poddały w wątpliwość wrześniowy termin podwyżek stóp
procentowych. Przed dewaluacją juana szanse na podwyżkę szacowano na ok. 50%, podczas gdy w dwa
tygodnie później jej prawdopodobieństwo spadło do ok. 25%. Jakie czynniki wpływają na tę decyzję? Ustawa
z 1977 roku określa obowiązki amerykańskiego banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej USA. Powinny
one „(…) utrzymywać długoterminowy wzrost agregatów pieniężnych i kredytów na poziomie odpowiadającym
długoterminowemu potencjałowi wzrostowemu gospodarki tak, by promować maksymalne zatrudnienie, stabilny
poziom cen i umiarkowane długoterminowe stopy procentowe.” Ten zapis jest nazywany „podwójnym mandatem”,
celem banku centralnego jest zapewnienie maksymalnego zatrudnienia oraz niskiej stopy inflacji.
Bezrobocie w USA
Gospodarka USA jest silnie zdywersyfikowana i ma bardzo elastyczny rynek pracy. Powoduje to, że w okresie
prosperity stopa bezrobocia spada do niskiego poziomu (4-5%). W ostatnich dwóch cyklach zacieśniania polityki
monetarnej amerykański bank centralny pierwszej podwyżki dokonał przy stopie bezrobocia na poziomie
odpowiednio 4,3% oraz 5,6%. Ostatni odczyt barometru rynku pracy z sierpnia 2015 roku na poziomie 5,3%
uzasadnia oczekiwania, że Fed wkrótce podniesie stopy procentowe. Biorąc pod uwagę fakt, że stopa bezrobocia
może się poprawiać nawet w okresie zacieśniania stóp można by przyjąć tezę, że gospodarka USA jest bliska
pełnego zatrudnienia. Specyfika rynku pracy jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Oprócz oficjalnej stopy
bezrobocia, Biuro Statystyki Pracy USA publikuje jeszcze dodatkowe miary dotyczące niepełnego zatrudnienia.
Szeroka stopa bezrobocia i niepełnego zatrudnienia wynosi w USA obecnie 10,4% i jest porównywalna
z poziomem osiągniętym po pęknięciu banki spółek technologicznych w latach 2001-2003. W poprzednich cyklach
zacieśniania polityki monetarnej bank centralny podniósł stopy procentowe po raz pierwszy, gdy szeroka stopa
bezrobocia wynosiła odpowiednio 7,5% oraz 9,5%. Zakładając szybkie tempo jej spadku, osiągnięcia wyższej
z tych wartości możemy spodziewać się za ok. 9 miesięcy.
Wykres 1. Oficjalna stopa bezrobocia w USA na tle stopy procentowej Fedu.
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Wykres 2. Szeroka stopa bezrobocia USA na tle stopy procentowej Fedu.
18,0
16,0
14,0
12,0

Podwyżka przy stopie bezrobocia
U-6 równej 9,5%
Podwyżka przy stopie bezrobocia
U-6 równej 7,5%

10,0
8,0

10,4
Stopa procentowa Fedu
Stopa bezrobocia U-6

6,0
4,0
2,0
0,0

Źródło: Bloomberg

Inflacja w USA
Od lutego 2000 roku preferowaną przez bank centralny USA miarą inflacji jest tzw. inflacja wydatków
konsumenckich (PCE) zbliżona w konstrukcji do wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI). Fed używa inflacji bazowej
– z wyłączeniem najbardziej zmiennych cen żywności i energii. W 2012 Rada Polityki Pieniężnej USA przyjęła,
że poziom 2% średniorocznego wzrostu cen konsumenckich jest najlepszy do osiągnięcia stabilności gospodarczej
w długim terminie. Wykres nr 3 przedstawia kształtowanie się wskaźnika inflacji PCE na tle stóp procentowych
ustalanych przez bank centralny USA. Pierwszej podwyżki w 1999 roku dokonano przy inflacji PCE równej 1,4%.
W ostatnim cyklu decyzja o pierwszej podwyżce stóp została podjęta dokładnie przy 2,0% - czyli poziomie celu
inflacyjnego. Ostatni odczyt z czerwca 2015 roku kształtował się na poziomie 1,3%, czyli zbliżonym do tego,
przy którym podniesiono stopy po raz pierwszy w 1999 roku. Należy jednak pamiętać, że bank centralny powinien
działać proaktywnie i podnosić stopy, nim inflacja zacznie na dobre rosnąć. Dodatkowo obecne ceny bazowe
mogą być w pewnym stopniu zaniżone przez spadek cen żywności i energii w ostatnich 12 miesiącach. Nie są
one bezpośrednio włączane do tego wskaźnika, ale mogą wpływać na ceny w usługach gastronomicznych oraz
transporcie.
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Wykres 3. Inflacja PCE na tle stopy procentowej Fedu.
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Kontrakty terminowe na stopę procentową Fedu
Ostatnim obszarem niniejszej analizy są bezpośrednie rynkowe przewidywania co do możliwego poziomu
krótkoterminowych stóp procentowych w USA. Jednym ze sposobów jest przyjrzenie się notowaniom kontraktów
terminowych na stopy procentowe – Fed Funds Futures. Uczestnicy tego rynku obstawiają poziom stóp
procentowych na 36 miesięcy naprzód. Jest to ogromny rynek –wartość nominalna kontraktów przekracza 4000
mld USD. Wykres 4 obrazuje poziomy oczekiwanych stóp procentowych z lutego oraz sierpnia
2015 roku. Jak widzimy, jeszcze w lutym bieżącego roku początek krzywej był stosunkowo płaski, wskazując
na niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp w pierwszej połowie roku. Obecnie krzywa jest bardziej stroma,
co pokazuje, że szanse na podwyżkę rosną z każdym miesiącem. Nachylenie krzywej sugeruje, że kolejne podwyżki
będą wprowadzane stopniowo – nie częściej niż co drugie posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej.
Wykres 4. Fed Funds Futures - prognoza poziomu stóp amerykańskiego banku centralnego na kolejne 3 lata.
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Wnioski
Na rynku pracy w USA od kryzysu finansowego dokonał się znaczny postęp. Główna stopa bezrobocia spadała
do poziomu, który może uzasadniać podwyżkę stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Szeroka stopa
bezrobocia, uwzględniająca osoby zniechęcone do poszukiwania pracy oraz zatrudnione na niepełny etat, jest
wciąż wysoka, lecz możemy szacować, że poziom, przy którym dokonano pierwszej podwyżki stóp w poprzednim
cyklu zostanie osiągnięty w ciągu kilku miesięcy. Wzrost wskaźnika inflacji preferowanego przez Fed pozostaje na
umiarkowanym poziomie 1,3% w stosunku rocznym, zbliżonym do tego, przy którym amerykański bank centralny
podniósł stopy w 1999 roku. Przewidywania z rynku kontraktów terminowych na stopę procentową banku
centralnego wskazują na wzrastające szanse podwyżki już od wrześniowego posiedzenia Fedu.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że poprzednie cykle podwyżek stóp procentowych wiązały się z wyższymi niż
przeciętne wzrostami cen złota (szczegóły we raporcie z rynku złota z marca 2015 dostępnym na www.investors.
pl). Najprawdopodobniej jest to związane z narastającym zagrożeniem inflacyjnym, któremu bank centralny
stara się przeciwdziałać. Wydaje się, że w najbliższych kwartałach nie ma zagrożenia wysokimi realnym stopami
procentowymi – otoczenia makroekonomicznego niekorzystnego dla ceny złota.
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Koszty wydobycia złota
Producent złota Goldcorp przedstawił całkowite koszty wydobycia złota w 2014 roku dla poszczególnych firm
w branży. Zestawiając firmy w kolejności od najniższych do najwyższych kosztów wydobycia i uwzględniając
wielkość produkcji otrzymujemy tzw. krzywą kosztów wydobycia. Może ona posłużyć do przewidywania, która
z firm poradzi sobie lepiej, a która gorzej z niską ceną kruszcu, a także do przewidywania zmian jego notowań.
Przy cenie 1100 USD/oz ok. 40% branży byłoby nierentowne, w tym tacy potentaci jak Newmont oraz Anglogold.
Oznacza to, że przy obecnej, niewiele wyższej cenie producenci ograniczą nakłady na poszukiwanie nowych złóż,
a niektórzy mogą nawet wygaszać część produkcji w przypadku wyczerpywania się zasobów w kopalniach. Jest
to także sygnał dla inwestorów, że kurs złota może już wyczerpywać swój potencjał spadkowy. Producenci mogą
w tym roku liczyć na kilkuprocentowy spadek kosztów wydobycia ze względu na niskie ceny ropy naftowej i słabość
walut niektórych krajów, w których usytuowane są kopalnie, lecz nawet te spadki nie zapewnią długoterminowej
rentowności uwzględniającej dodatkowo zwrot z zainwestowanego kapitału.
Wykres 5. Całościowe koszty wydobycia złota (AISC)

Źródło: Goldcorp

W przypadku innych surowców, ceny rynkowe mogą spaść poniżej kosztów produkcji na wiele miesięcy. Inwestorzy
nie mogą wykorzystać okazji do kupienia towarów poniżej kosztów produkcji i przetrzymania ich do czasu
powrotu rynku do równowagi ze względu na wysokie koszty przechowywania. W przypadku złota roczny koszt
przechowywania wynosi ok. 0,1% jest więc pomijalny. Gdyby cena spadła poniżej poziomu 1050-1100 USD/oz
dla średnioterminowych inwestorów pojawiłaby się możliwość zakupu złota po kosztach wydobycia – bez ryzyka
związanego z nakładami kapitałowymi, ryzyka politycznego i operacyjnego kopalń.
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Analiza bieżących wydarzeń
Popyt na złoto fizyczne
Główne kategorie popytu na złoto zanotowały niewielkie zmiany w ciągu ostatniego roku. Popyt jubilerski spadł
o 3,7%, podczas gdy popyt inwestycyjny o 3,0%. Nieco wzrosły zastosowania przemysłowe (+1,4%) oraz zakupy
przez banki centralne (+1,5%). Znacznie spadła wyprzedaż złota przez fundusze typu ETF, z drugiej strony
zmniejszyły się zakupy sztab na cele inwestycyjne. Przypomnijmy, że fundusze ETF były w ostatnich 2 latach
głównym źródłem podaży fizycznego złota inwestycyjnego na rynku. Niepokoić może znaczny spadek popytu na
złoto w ostatnim okresie – drugim kwartale 2015 roku. Popyt inwestycyjny spadł o 10%, a popyt jubilerski aż
o 14%. Wahania z kwartału na kwartał są znaczne, trudno więc ocenić, czy to jednorazowe wydarzenie, czy też
początek dłuższego trendu.
Tabela 1. Struktura popytu na złoto (III kw. 2014 – II kw. 2015).
2013-14
(w tonach)
Zastosowania jubilerskie

Udział

2014-15
(w tonach)

Udział

2 457

58,6%

2 367

340

8,1%

345

8,4%

1,4%

256

6,1%

277

6,8%

8,3%

Dentystyka

21

0,5%

19

0,5%

-9,0%

Pozostałe

64

1,5%

49

1,2%

-22,4%

Zastosowania przemysłowe
Elektronika

Zastosowania inwestycyjne

57,8%

Zmiana
w 2015 roku
-3,7%

831

19,8%

806

19,7%

-3,0%

Sztaby i sztabki

896

21,4%

698

17,0%

-22,1%

Monety

223

5,3%

173

4,2%

-22,3%

68

1,6%

68

1,7%

-1,0%

Medale i imitacje monet
Fundusze ETF

-356

-8,5%

-132

-3,2%

-62,9%

Banki centralne

566

13,5%

574

14,0%

1,5%

4 194

100,0%

4 093

100,0%

-2,4%

Suma
Źródło: World Gold Council

Chiny
Przez ostatnie 6 lat oficjalny poziom rezerw złota publikowany przez Ludowy Bank Chin był niezmienny i wynosił
1054 tony. Jednakże większość obserwatorów uznawała, że Chiny akumulują kruszec nie podając tej informacji
do publicznej wiadomości. Szacunki bazujące na imporcie złota z Hongkongu oraz obrotów na giełdzie złota
w Szanghaju wskazywały, że zasoby kruszcu mogą być nawet 3 razy wyższe niż oficjalne dane. Część komentatorów
zakładała także, że Chiny uaktualnią swój poziom rezerw w tym roku w związku ze staraniami o włączenie juana
do koszyka walut SDR używanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ujawnienie nowych, wyższych
danych nie była więc dla obserwatorów zaskoczeniem. W lipcu Chiny ogłosiły zwiększenie rezerw o ok. 600 ton,
stając się piątym pod względem zasobów krajem na świecie (po USA, Niemczech, Włoszech i Francji). Zakup
tak dużej ilości złota na rynku w ciągu jednego miesiąca bez wpłynięcia na notowania kruszcu nie jest możliwy.
Przekracza on także roczne moce wydobywcze w chińskich kopalniach, które wynoszą ok. 450 ton. Potwierdziły się
zatem przypuszczenia o skrytej akumulacji złota. Otwartym pozostaje pytanie o powody ukrywania rzeczywistych
zasobów złota oraz o ile faktycznie wzrosły zasoby kruszcu w posiadaniu Chińczyków przez ostatnie 6 lat.
W sierpniu Chiny ogłosiły kolejny wzrost zasobów (o 19 ton), można więc przypuszczać, że w przyszłości
uaktualnienia będą dokonywane na bieżąco, co pozwoli rozeznać się w rzeczywistym wpływie zakupów Ludowego
Banku Chin na rynek złota. Ta informacja jest pozytywna dla rynku, pokazuje bowiem, że Chiny poważnie traktują
rolę złota w obliczu ustanawiania juana walutą rezerwową. Obecne zasoby złota w posiadaniu Chin stanowią
zaledwie 2% ich rezerw walutowych, można więc przypuszczać, że skupywanie kruszcu z rynku potrwa wiele lat,
wspierając jego cenę.
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Fundusze typu ETF
Wykres 6. Wysokość zasobów złota w funduszach typu ETF.
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Po dobrym początku roku, kiedy zasoby złota w funduszach typu ETF wzrosły po raz pierwszy od dwóch lat, kolejne
miesiące przyniosły kontynuację tendencji wyprzedaży złota fizycznego. Złamanie wsparcia na poziomie 1140
USD/oz oraz zniżka o niemal 10% w ciągu czterech tygodni skłoniły inwestorów do redukcji zaangażowania
w kruszec. Jako ciekawostkę można przytoczyć informację, że w czerwcu po raz pierwszy w historii inwestorem
w największym z ETFów lokujących w kruszec (SPDR Gold Trust) został Stanley Druckenmiller. Ten miliarder
pracował wraz z Georgem Sorosem m. in. przy inwestycjach walutowych. Obecna pozycja w złocie stanowi około
20% jego portfela inwestycyjnego.
Rynek futures
Wykres 7. Kurs złota wobec poziomu zaangażowania funduszy Managed Money.
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Na rynku kontraktów terminowych doszło do sytuacji bez precedensu. Fundusze inwestycyjne i hedgingowe
(kategoria Managed Money w raporcie dot. wysokości pozycji na rynku) po raz pierwszy w historii miały więcej
pozycji krótkich niż długich. Fundusze zbudowały rekordową pozycję krótką – ok. 120 tys. kontraktów.
Przypomnijmy, że kategoria Managed Money ma perspektywę krótkoterminową (kilku tygodni) i poprzednie
szczyty zaangażowania po krótkiej stronie rynku zbiegły się z dołkami notowań złota. W poprzednich 2 latach
cykle odkupywania pozycji krótkich powodowały wzrosty o ok. 100-150 USD/oz przy odkupie 60 tys. kontraktów.
Obecnie, w przypadku pełnego odkupienia rekordowej pozycji krótkiej w wysokości 120 tys. kontraktów można
oczekiwać wzrostu nawet o 200-250 USD/oz, co wyniosłoby notowania do poziomu 1250-1300 USD/oz.

Sentyment inwestorów
Ostatni odczyty sentymentu inwestorów w lipcu 2015 zbiegł się z dołkiem koniunktury na rynku. Był to jeden
z najniższych kiedykolwiek zanotowanych poziomów – pomijając czerwiec i lipiec 2013 roku. Jako wskaźnik
przeciwstawny, odczyt ten zwiastował krótkoterminowe odbicie. Impuls w postaci zawirowań na rynkach
finansowych spowodował wzrosty. W najbliższych odczytach możemy spodziewać się polepszenia nastawienia
inwestorów do złota.
Wykres 8. Wskaźnik sentymentu inwestorów na tle zmian kursu złota.

Źródło: www.sentimenTrader.com
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Analiza techniczna
Kurs złota wyrażony w dolarach amerykańskich od 2 lat znajduje się w trendzie zniżkującym. Tendencja spadkowa
nie jest silna (ok. 5% w stosunku rocznym) i jest spowodowana głównie umacnianiem się dolara amerykańskiego
względem innych walut. Wyczerpywanie się potencjału spadkowego objawia się także tym, że po złamaniu
poziomów wsparcia złoto w ciągu kilku tygodni powraca powyżej tych poziomów tworząc tzw. fałszywe wybicia
w dół. Przykładem może być zachowanie notowań kruszcu po złamaniu wsparcia na poziomie 1180 USD/oz
w listopadzie i grudniu 2014 roku, oraz po spadku poniżej poziomu 1140 USD/oz w lipcu bieżącego roku.
Dobrym sposobem na analizę zachowania notowań złota bez uwzględniania wpływu wahań kursów walutowych
jest analiza średniego kursu złota w dolarach amerykańskich oraz euro. Po spadkach w 2013 roku od dwóch
lat mamy do czynienia z trendem bocznym. Złoto wyrażone w dolarach lekko traci na wartości, a w stosunku
do euro – zyskuje
Wykres 9. Kurs złota w USD na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.

Źródło: stockcharts.com

Wykres 10. Kurs złota uśredniony dla USD oraz EUR.
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Podsumowanie i prognoza
W ciągu ostatnich 45 lat złoto wyceniane w dolarach amerykańskich drożało o ok. 8% średniorocznie. W okresach
niskich lub ujemnych realnych stóp procentowych ten wzrost był przeciętnie nieco silniejszy – niemal 10%
rocznie. Analiza poziomu bezrobocia inflacji, a także odczyty z rynku Fed Funds Futures wskazują, że do pierwszej
podwyżki stóp dojdzie w najbliższych miesiącach. Tempo podwyżek będzie najprawdopodobniej niezbyt forsowne,
co oznacza, że jeszcze przez dłuższy czas będziemy doświadczać ujemnych lub bliskich zeru realnych stóp
procentowych. Inwestorzy nastawieni długoterminowo (tacy jak m. in. Ludowy Bank Chin) kontynuują akumulację
kruszcu, podczas gdy spadki cen są wywoływane przez krótkoterminowo nastawione fundusze inwestycyjne.
Notowaniu kruszcu w innych walutach niż dolar amerykański są stabilne lub znajdują się w trendach wzrostowych.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki spodziewamy się odwrócenia tendencji spadkowej ostatnich lat i powrotu
notowań ponad granicę 1200 USD/oz. W przypadku pełnego odkupienia pozycji krótkiej przez fundusze Managed
Money można się spodziewać wzrostów nawet do 1250-1300 USD/oz.
Zagrożeniem dla prognozy byłoby dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego. W takim przypadku cena złota
mogłaby powrócić poniżej 1100 USD/oz, a wyrażona w innych walutach odpowiednio wzrósłaby. Kształtowanie
się kursu poniżej 1100 USD/oz w dłuższym terminie nie jest prawdopodobne, ze względu na poziom kosztów
wydobycia tego metalu.
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Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/403430/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Niektóre z funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Investors TFI S.A. lokują swoje aktywa m.in. w instrumenty pochodne oparte o metale szlachetne, jak również w akcje lub udziały spółek z branży poszukiwania, rozwoju
i eksploatacji złóż metali szlachetnych.
Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Nie stanowi również oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje
nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.
Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału
i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone
w niniejszym materiale były miarodajne i rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany
przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia
się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera
pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze
inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych,
tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu oraz informacje zawarte
w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów. Prospekt Informacyjny/Prospekt Emisyjny/Warunki Emisji funduszu oraz Kluczowe Informacje dla inwestorów, dostępne są w punktach
dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors
TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym
uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata
manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym/Warunkach Emisji funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa
funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.
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