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Raport rynkowy - złoto
o Historyczna analiza pokazuje, że dla wyceny złota kluczowe są realne oczekiwane stopy
procentowe, czyli relacja długoterminowych stóp procentowych i oczekiwanej inflacji.
Złoto zyskuje, gdy realne oczekiwane stopy procentowe są ujemne lub spadają
do ujemnych wartości. Traci, gdy realne oczekiwane stopy procentowe rosną lub są
wyraźnie dodatnie. Jeśli lokaty lub obligacje zapewniają dodatni skorygowany o inflację
zwrot z kapitału nie ma powodów, aby szukać dla nich alternatywy. I odwrotnie, gdy
oczekiwana inflacja przekracza dochodowość lokat, następuje ruch kapitału z aktywów
finansowych (w tym walut) w kierunku aktywów trwałych, w tym złota.
o Polityka najważniejszych banków centralnych oraz oczekiwania inwestorów odnośnie
jej kształtowania się w przyszłości spowodowały, że rentowności długoterminowych
obligacji skarbowych w USA i strefie euro spadły do poziomu bliskiego zeru lub nawet
poniżej.
o Niskie rynkowe stopy procentowe w połączeniu z wysokim zadłużeniem części państw
strefy euro oraz USA (w tym ostatnim przypadku problem wysokiego zadłużenia
dotyczy nie tylko sfery budżetowej, ale również prywatnej) powodują, że nawet
niewielki nominalny wzrost kosztu pieniądza przekłada się na bardzo znaczący wzrost
kosztów odsetkowych.
o Sytuacja najważniejszych gospodarek powoduje, że zachowanie realnych stóp
procentowych powinno wspierać trend wzrostowy kursu złota.
o Po opuszczeniu przez kurs złota trendu horyzontalnego, w którym poruszał się
od 2013 r., kluczowymi obszarami są poziom 1360 USD/oz, który jest obecnie
wsparciem oraz znajdująca się obecnie pod nim linia trendu, poprowadzona po dołkach
z końca 2015 r. i września 2018 r. Opór znajduje się dopiero w okolicach podwójnego
szczytu z 2011 i 2012 r. w obszarze 1780-1900USD/oz.
o Tegoroczny wzrost kursu złota przyciągnął na rynek kontraktów terminowych
inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy szacunkowa
łączna wartość ich zakupów to blisko 40 mld USD, z czego duża część finansowana była
z wykorzystaniem dźwigni. Oznacza to, że potencjalnie mogą oni przyczynić się do
silniejszej korekty kształtującego się długoterminowego trendu wzrostowego.

Realne stopy procentowe kluczowe dla ceny złota
W naszych raportach poświęconych rynkowi złota skupiamy się przede wszystkim na
najważniejszych czynnikach wpływających na średnio- i długoterminowe trendy kursu kruszcu.
Od dawna wskazujemy w nich , że kluczowe dla wyceny złota są realne oczekiwane stopy
procentowe, czyli relacja długoterminowych stóp procentowych i oczekiwanej inflacji. Złoto
zyskuje, gdy realne oczekiwane stopy procentowe są ujemne lub spadają do ujemnych
wartości. Traci, gdy realne oczekiwane stopy procentowe rosną lub są wyraźnie dodatnie. Jeśli
lokaty lub obligacje zapewniają dodatni skorygowany o inflację zwrot z kapitału nie ma
powodów, aby szukać dla nich alternatywy. I odwrotnie, gdy oczekiwana inflacja przekracza
dochodowość lokat następuje ruch kapitału z aktywów finansowych (w tym walut) w kierunku
aktywów trwałych, w tym złota.
Dużą wartość mają też informacje z rynku kontraktów futures, wycena złota w walutach innych
niż dolar oraz analiza techniczna. Wszystkie te czynniki omawiamy w dalszej części raportu.
W niniejszym raporcie nie analizujemy natomiast wpływu na wycenę takich wydarzeń, jak
Brexit, czy wojna handlowa między USA, a Chinami. Choć w krótkim okresie ich wpływ na
wycenę kruszcu może być znaczący, to naszym zdaniem w dłużej perspektywie to nie
wydarzenia geopolityczne decydują o średnio i długoterminowych trendach na rynku złota.
Nie skupiamy się też na analizie popytu i podaży. Popyt inwestycyjny, który wpływa na
zachowanie złota w długim okresie, traktujemy jako pochodną decyzji ogromnej i różnorodnej
rzeszy inwestorów, inspirowanych wszakże tą samą motywacją – pragnieniem zapewnienia
ochrony realnej wartości zgromadzonego majątku. Ten cel przyświeca zarówno tureckiemu
sklepikarzowi chcącemu uchronić swoje liry przed inflacją, niemieckiemu przedsiębiorcy
zaniepokojonemu przyszłością euro i sfrustrowanemu zerowym oprocentowaniem lokat
w banku, jak i family offices zarządzającymi rodową schedą kolejnych pokoleń. Wszyscy,
niezależnie od majętności i skali działania, kierują się ku złotu wówczas, gdy nie zadowala ich
zyskowność łatwiej dostępnych i nowocześniejszych instrumentów finansowych o podobnym
profilu ryzyka. W ten właśnie sposób dochodzimy do tego, o czym wspomnieliśmy
w pierwszym akapicie, czyli realnych oczekiwanych stóp procentowych.

Wykres 1. Kurs złota a realna oczekiwana rentowność obligacji 10-letnich USA
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Banki centralne wracają do luzowania ilościowego
Hossa na amerykańskim rynku obligacji trwa już prawie cztery dekady. W tym czasie już kilka
razy przewidywano jej definitywny koniec. Warto jednak zwrócić uwagę, że spadek
rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA z ponad 15% w 1981 r. do dzisiejszych 1,7%
pozostawia niewiele miejsca do kontynuacji tego trendu. W każdym razie, z powodu zejścia
oczekiwanych realnych rentowności do około zera, coraz mocniej na nominalne rentowności
oddziaływać będzie presja inflacyjna.
Wykres 2. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych (%)
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Z drugiej strony zadłużenie USA, czy państw strefy euro sprawia, że są one wrażliwe na nawet
niewielkie wzrosty długoterminowych stóp. Zapowiedź Europejskiego Banku Centralnego
(EBC) powrotu do stałego bezterminowego skupu obligacji, w środowisku rekordowo niskich
(a w dużej części ujemnych) stóp procentowych sugeruje, że w ocenie banku nawet obecne
obciążenie kosztami długu jest zbyt wysokie by zapobiec recesji i deflacyjnej zapaści. Świadom
swej niezdolności do pobudzenia gospodarki strefy Euro, EBC uzupełnił komunikat o powrocie
do polityki luzowania ilościowego (QE) wezwaniem do zwiększenia wydatków publicznych.
Nawet wstrzemięźliwe do tej pory w tej kwestii Niemcy planują wzrost wydatków budżetowych
o 50 mld euro.
Luzowanie ilościowe, które jeszcze kilkanaście lat temu ze względu na swoją toksyczność nie
mieściło się w kanonie polityki monetarnej, obecnie wydaje się zarządcom EBC (czy banku
centralnego Japonii) niewystarczające do uchronienia gospodarek przed recesją i wymaga
w ich opinii wzmocnienia silnym impulsem fiskalnym. Wejście strefy euro na ścieżkę
skoordynowanej polityki rządów i banku centralnego, w której EBC skupuje obligacje
emitowane przez rządy krajów w celu sfinansowania zwiększonych wydatków budżetowych,
kieruje tę strefę jednoznacznie w stronę „japonifikacji” – niskiego/zerowego wzrostu i stale
rosnącego długu.
Jeśli wrześniowa zapowiedź Draghiego w jakiś sposób rynki zaskoczyła, to raczej
wstrzemięźliwością w cięciu stóp i ograniczeniem skupu obligacji do 20mld euro miesięcznie.
Spekulanci działający na rynku europejskiego długu (podobnie jak my w poprzednich
raportach), od wielu miesięcy przewidywali, że EBC powróci do luzowania ilościowego.
Wyprzedając popyt EBC i skupując obligacje skarbowe praktycznie wszystkich europejskich
emitentów, sprowadzili rentowności części z nich poniżej zera.

Obligacje – jeszcze hossa czy już bańska spekulacyjna?
Zejście rentowności obligacji poniżej zera jest zjawiskiem wymagającym osobnego omówienia.
Odpowiada za nie strukturalny deficyt wolnych od ryzyka obligacji o dłuższym terminie
zapadalności. Jego przyczyną jest agresywny skup aktywów przez ECB (zatrzymany tylko na 9
miesięcy 2019 roku), stały program QE Banku Japonii oraz idący za trendem spekulacyjny
popyt. Doprowadziły one do sytuacji, w której wartość obligacji rządowych z ujemną
rentownością wzrosła w ciągu ostatniego roku z 6 do 17 bln USD osiągając ok. 30% całkowitej
wartości emisji, a cała krzywa dla obligacji japońskich, niemieckich, holenderskich
i szwajcarskich znajduje się poniżej zera. Szwajcarskie obligacje 10-letnie notowanie są
z rentownością -0,8%, co oznacza, że ich nabywcy akceptują 8-procentową stratę w terminie
do wykupu. Rentowność 10-letnich obligacji portugalskich, która jeszcze w 2011 r. sięgała 20%
ze względu na zagrożenie niewypłacalnością, spadła do zera. Trudno sobie wyobrazić bardziej
dosadne votum nieufności wobec efektywności, w deklaracjach proinflacyjnej, polityki
monetarnej ECB.

Obligacje, których funkcją przez ostatnie kilkaset lat było przynoszenie stałego
i przewidywalnego dochodu, rosnącego w miarę ich utrzymywania, stały się papierami
wartościowymi, które tym dotkliwiej uszczuplają majątek właściciela im dłużej są w portfelu.
Oznacza to, że są one obecnie instrumentem spekulacji całkowicie zależnym od „większego
głupca” chętnego odkupić je po jeszcze wyższej cenie i z jeszcze dotkliwszą stratą, jeśli zechce
je trzymać do wykupu. W chwili, gdy rynki stracą przekonanie o gotowości lub zdolności ECB
lub Banku Japonii do występowania w tej roli, znajdą się w poważnych tarapatach.
Tendencja ta wyraźnie widoczna jest w Japonii i strefie euro, ale podobny kierunek objął już
także rynek amerykański. Działania inwestorów, uprzedzających łagodzenie polityki pieniężnej
Fed i ostateczny powrót do QE, nie doprowadziły tam jeszcze do ujemnych rentowności
obligacji, ale ich spadek z 3,25% do 1,7% dla papierów 10-letnich jest znaczący.
Burzliwe wydarzenia na rynku długu, a w szczególności spadek rentowności papierów
długoterminowych, były najważniejszą przesłanką wzrostu ceny złota w ciągu ostatniego roku.
Na poniższym wykresie widać, że szybkiemu spadkowi rentowności niemieckich 10-latek
zapoczątkowanemu we wrześniu 2018 r. towarzyszył równie szybki wzrost ceny złota
wycenianego w euro. Podobnie wygląda zależność między rentownością amerykańskich
obligacji 10-letnich, a ceną złota w dolarze. Oczekiwana inflacja spadła w tym okresie dużo
mniej niż rentowności, zatem również nasza ulubiona miara atrakcyjności złota – oczekiwana
realna rentowność obligacji, potwierdziła mocną aprecjację złota w ostatnich 12 miesiącach.

Wykres 3. Kurs złota w euro a rentowność niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych
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Obligacje zmierzające z impetem ku ścianie zerowych stóp, zamiast się od niej odbić
przeniknęły przez nią jak duch na drugą stronę, do tajemniczej krainy, zamieszkałej przez

inwestorów dopłacających do udzielanych pożyczek i kupujących 100-letnie obligacje, po
rentowności bliskiej zeru. Rola przewodnika po tej krainie jest fascynująca, ale i niewdzięczna.
Z pełną świadomością, że współczesny świat finansów wymyka się w pełni racjonalnej analizie,
pokusimy się jednak o kilka scenariuszy.
Scenariusz dla strefy euro: utrata przez inwestorów wiary w zdolności banków centralnych do
podtrzymywania obecnej sytuacji na rynku obligacji.
Rekordowo niskie rentowności wystawiają posiadaczy obligacji na wykładniczo rosnące ryzyko
wzrostu stóp, tym większe, im odleglejszy jest termin wykupu. A właśnie w stronę
długoterminowych papierów kierował się popyt, w miarę rozpędzania się spekulacji. Skrajnym
przypadkiem jest hossa na 100-letnich obligacjach austriackich, w przypadku których spadek
rentowności o 1,5 punktu procentowego w ciągu roku przyniósł spekulantom 80% zysku.
Powrót do punktu wyjścia oznaczałby 45% stratę. Przy 9 bilionach euro wartości obligacji
rządowych państw strefy euro, nawet niewielki wzrost rentowności oznaczałyby dla ich
posiadaczy straty o bezprecedensowej skali.
Bańki spekulacyjne kończą się, gdy wśród spekulantów rodzi się przekonanie o wyczerpywaniu
się zasobu „większych głupców”. Gdy część z inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym oceni,
że ryzyko staje się zbyt wysokie, rozpoczyna się wycofywanie kapitału. To z kolei staje się
sygnałem sprzedaży dla kolejnych graczy, nasilając tym samym podaż. Takie chwilowe ogniska
paniki mogłyby być początkowo opanowywane przez EBC poprzez podnoszenie limitów
zakupów obligacji, ale z upływem czasu i kolejnymi mini krachami, spekulacyjne zakupy
stawałyby się coraz ostrożniejsze. W końcu, gdy na rynek przestałby napływać nowy kapitał,
nastąpiłoby załamanie.
Scenariusz ten odtwarza typowy przebieg budowania szczytów trendów, które wynoszą ceny
daleko powyżej poziomów dających graczom nadzieję na pojawienie się fundamentalnego
popytu. Brak rynkowego popytu pozostawiłby na placu gry po jednej stronie wyłącznie EBC,
a po drugiej – zdeterminowanych do sprzedaży traderów. Taka gra do jednej bramki
w przypadku obligacji europejskich emitentów oznaczałaby konieczność zamortyzowania przez
EBC podaży o wartości 9 bilionów euro (z czego połowa z ujemną rentownością). Obecna
wartość sumy bilansowej EBC to ok. 2,8 bln euro. Oczywiście EBC nie musiałby skupić
wszystkich papierów, by uspokoić rynek, ale sam fakt ogromu ewentualnej podaży powinien
skłonić spekulujących na obligacjach graczy do refleksji, że nie mogą polegać całkowicie na EBC
jako nabywcy ostatniej instancji.
Powrót rentowności do bardziej racjonalnych i uzasadnionych fundamentalnie poziomów
wymazałby część spekulacyjnych zysków i zwiększyłby koszt obsługi zadłużenia krajów
emitentów. Zwiększenie rentowności obligacji zmniejsza też atrakcyjność inwestycji w złoto.
Wydaje się to potwierdzać trwająca od pierwszych dni września korekta zarówno cen obligacji,
jak i kursu złota.
Dotychczasowa postawa EBC daje jednak silne podstawy aby zakładać, że w razie paniki na
rynku obligacji porzuci on wszelkie pozory umiarkowania i kryzys, którego źródłem jest

nadmierne zadłużenie będzie zwalczał jeszcze je powiększając. Innymi słowy, EBC, nie mając
już konwencjonalnej amunicji, sięgnąłby po opcję atomową, skutkiem czego byłoby skokowe
zwiększenie jego sumy bilansowej (i bazy monetarnej) oraz efektywne zamrożenie rynku długu.
Złoto i srebro byłoby tego największymi beneficjentami.
Scenariusz dla USA: wzrost oczekiwań inflacyjnych wskutek transmisji impulsu kosztowego do
realnej gospodarki z rynku pracy lub/i cen surowców (głównie ropy i żywności).
Sytuacja USA jest nieco odmienna. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w USA wynosi
ok. 3%, przy 13% w UE. Ich zadłużenie w relacji do PKB to odpowiednio 76% i 57%. W handlu
zagranicznym strefa euro notuje stałą nadwyżkę, USA od 40 lat – deficyt. Wiele krajów strefy
euro zdołało ostatnio zrównoważyć swoje budżety, a Niemcy w 2018 r. wypracowały nawet
nadwyżkę. Stany Zjednoczone z deficytem budżetowym borykają się nieprzerwanie od połowy
lat 50-tych ubiegłego stulecia. W konsekwencji wiarygodność kredytowa USA plasuje się niżej
niż rządu Niemiec, a trwająca 40 lat hossa na rynku obligacji hamuje tam na nieco wyższych
poziomach rentowności niż w strefie euro.
Wysokie zadłużenie czyni gospodarkę USA wyjątkowo wrażliwą na szok inflacyjny i wywołany
nią wzrost rentowności obligacji, a co za tym idzie obciążeń odsetkowych. Szukając możliwych
bodźców inflacyjnych warto się przyjrzeć wykresowi obrazującemu cykliczną rotację
preferencji inwestorów między aktywami ryzykownymi (akcje) i trwałymi (towary i złoto) od
1970.

Wykres 4. Stosunek cen surowców do kursów akcji amerykańskich
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W długim terminie relacje wartości nisko-skorelowanych klas aktywów wykazują tendencję do
powrotów do średniej. Historycznie średnia korelacja między akcjami i surowcami jest bliska
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zeru. Powrót do relacji cen do średniej oznacza w tym przypadku około trzykrotny wzrost cen
surowców. Nawet jeśli założymy, że dostosowanie będzie miało miejsce po obu stronach
(wzrost ceny surowców i spadek kursów akcji) może mieć ono istotne przełożenie na inflację.
Hossa surowcowa z okresu 2000-2008 dodała średniorocznie około 1 punkt procentowy do
inflacji CPI w stosunku do poziomu z końca lat 90-tych. Każdy wzrost ceny baryłki ropy o 20
USD rocznie dokłada około 1 punkt procentowy do inflacji.
Źródłem impulsu inflacyjnego może też być rynek pracy. Wskaźnik rezygnacji z pracy w USA,
wyprzedający wzrost płac o około pół roku, osiągnął w lipcu najwyższy od 18 lat, co implikuje
wzrost płac o prawie 4% w pierwszym kwartale 2020 r. Według statystyk amerykańskiej
rezerwy federalnej za ostatnie 60 lat średni wzrost CPI przy wzroście płac o 4% wynosi ok. 3%,
czyli również około 1 punkt procentowy powyżej obecnego wskaźnika inflacji.
Jeden punkt procentowy nie wydaje się istotny, jednak, przy obecnych niskich stopach
procentowych, wrażliwość obciążeń odsetkowych na tą samą zmianę kosztu długu jest dużo
większa niż na przykład pod koniec lat 90-tych XX wieku, gdy dochodowość obligacji 10-letnich
sięgała 7%. Co więcej, zadłużenie USA jest teraz dużo wyższe niż 20 lat temu. W konsekwencji
skutki finansowe nawet tak niewielkiej zmiany kosztu długu byłyby bardzo dotkliwe dla
rekordowo zlewarowanych przedsiębiorstw, budżetu (zadłużonego na ponad 100% PKB),
gospodarstw domowych, balansujących na granicy utraty płynności funduszy emerytalnych,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W wymiarze politycznym zbliżyłoby to do władzy
polityków (troje głównych kandydatów Demokratów w nadchodzących wyborach
prezydenckich), którzy remedium na te problemy widzą w Nowoczesnej Teorii Monetarnej
(MMT), czyli nieograniczonym finansowaniu przez Fed wydatków budżetu, oraz zwiększyłoby
społeczne poparcie dla tej teorii.
Problem polega na tym, że choć rząd USA potrzebuje inflacji, ponieważ jest ona jedyną
realistyczną drogą do obniżenia wskaźnika długu do PKB, jej konsekwencją są wyższe stopy
procentowe i skokowy wzrost kosztu obsługi istniejącego długu. W roku obrachunkowym 2019
USA zapłaciły odsetki w wysokości 593 mld USD, przy długu publicznym wynoszącym
22 bln USD. Dało to koszt odsetkowy około 2,6%, co stanowiło 16% dochodów budżetu.
Każdy punkt procentowy wzrostu rentowności obligacji skarbowych zwiększa koszt obsługi
długu USA o 220 mld USD, czyli około 6% wpływów do budżetu. Można być pewnym, że wzrost
rentowności doprowadziłby do recesji mocno zadłużoną gospodarkę, a więc zwiększonych
kosztów obsługi długu nie zrekompensowałby wzrost wpływów podatkowych. Trzeba również
pamiętać, że budżet federalny już teraz, w warunkach mocnego wzrostu odnotowuje bilionowy
deficyt, który w przypadku spowolnienia może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Do ewentualnego
wzrostu odsetek od rolowanych corocznie obligacji dojdą jeszcze odsetki od 1-2 bln USD
nowych.
USA są zatem w sytuacji, w której inflacja, czyli jedyne remedium na niespłacalne zadłużenie,
prowadzi prostą drogą albo do niewypłacalności albo spłaty zadłużenia dolarami uzyskanymi
z emisji obligacji nabywanych wprost przez Fed. W tym drugim scenariuszu samo istnienie Fed,
jako odrębnej instytucji mijałoby się z celem i równie dobrze można by połączyć

go funkcjonalnie z Departamentem Skarbu. Takie zresztą rozwiązanie jest wprost postulowane
przez zwolenników MMT.
Jak duża jest przestrzeń do wzrostu cen złota w warunkach inflacyjnego monetyzowania długu,
który w tych warunkach byłby jedyną politycznie i społecznie akceptowaną opcją, ilustruje
zestawienie wartości rezerw złota w posiadaniu USA i bazy monetarnej. Obecnie tylko około
10% aktywów Fed jest pokrytych złotem. Daje to przynajmniej 10-ktotny potencjał wzrostu.
Faktycznie jest on dużo większy, gdyż baza monetarna, do której złoto będzie nadrabiać
dystans, będzie szybko rosła aby zapewnić finansowanie budżetowi.

Wykres 5. Stosunek wartości rezerw złota do bazy monetarnej Fed
120%
100%
80%
60%
40%
20%

2018-05-01

2016-07-01

2014-09-01

2012-11-01

2011-01-01

2009-03-01

2007-05-01

2005-07-01

2003-09-01

2001-11-01

2000-01-01

1998-03-01

1996-05-01

1994-07-01

1992-09-01

1990-11-01

1989-01-01

1987-03-01

1985-05-01

1983-07-01

1981-09-01

1979-11-01

1978-01-01

1976-03-01

1974-05-01

1972-07-01

1970-09-01

0%

Źródło: Stooq

Cena złota względem koszyka walut potwierdza trend wzrostowy
Kurs złota wyrażany jest zazwyczaj w dolarze amerykańskim. Zmniejszenie popytu na dolara
i spadek jego kursu względem innych walut i aktywów wywiera więc wzrostową na kurs złota
wyrażony w tej walucie. Wartościowe wydaje się porównanie wykresów ceny złota wyrażonej
dolarze oraz ceny złota względem indeksu dolarowego (DI), koszyka sześciu innych głównych
walut. Dostarcza ono niezwykle użytecznych i wiarygodnych informacji wyprzedzających trend
ceny złota w dolarze traderom działającym na rynku kontraktów terminowych, notowanych
w dolarach lub kupującym złoto za dolary i rozliczającym wyniki inwestycyjne w tej walucie.

Wykres 6. Kurs złota w USD a cena kruszcu względem indeksu dolarowego
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Ostatnie 20 lat obfituje w przykłady zwrotnych punktów na rynku złota, w których jego cena
w innych poza dolarem walutach (złoto/DI) wyprzedzała zmiany ceny złota w dolarze
(złoto/USD). W początkach lat 2000, Złoto/DI ustanowiło roczny szczyt w 2001 r., gdy
złoto/USD dryfowało jeszcze w trendzie bocznym. W połowie 2005 r. złoto/DI wybiło się z 3letniej konsolidacji kilka miesięcy przed złotem wycenianym w dolarze. Kolejna istotna,
również kilkumiesięczna, dywergencja pojawiła się w czasie kryzysu w 2008 r. W bliższych nam
czasach, pod koniec 2015 r., złoto/DI wyprzedził o rok dołek wieloletniej korekty Złoto/USD.
W 2017 i 2018 r., gdy wzrostu kursu złota/USD nie potwierdzała siła złota względem innych
walut, skończyło się to mocną korektą. Obecne wzrosty złota/USD są potwierdzane przez
relatywną słabość innych walut względem kruszcu. Złoto/DI znajduje się teraz w trendzie
wzrostowym, co potwierdza analogiczny trend w przypadku złota wycenianego w dolarze
i zapowiada jego kontynuację.
Zmiana sentymentu inwestorów spekulacyjnych potencjalnym zagrożeniem w średnim
terminie
Dobra koniunktura na rynku złota trwa od końca września ubiegłego roku. W tym czasie kurs
kruszcu wycenianego w dolarze wzrósł o ponad 17%. Kluczowym momentem było pokonanie
z impetem poziomu 1360USD/oz, który przez kilka ubiegłych lat z powodzeniem zatrzymywał
zapędy byków. Wyjście ponad ten bacznie obserwowany opór przyciągnęło na rynek dużą
grupę graczy podążających za trendem i kierujących się głównie wskazaniami analizy
technicznej. W dużo większym stopniu niż długoterminowi inwestorzy wykorzystują oni efekt
dźwigni, dający na rynku NYMEX możliwość zajęcia pozycji o wartości nawet 30-krotnie

przekraczającej kapitał. Nic zatem dziwnego, że ich zaangażowanie w trakcie tego roku
znacząco wzrosło.
Warto uważnie obserwować ich pozycje, gdyż są one bardzo wiarygodnym wskaźnikiem
kontrariańskim. Rok temu, gdy nastroje wokół złota były minorowe, ta grupa spekulantów,
wyodrębniona w statystykach jako managed money, miała rekordową pozycję netto po
krótkiej stronie rynku stanowiącą 20% wszystkich otwartych kontraktów. Oznaczało to ich
bardzo silne przekonanie co do dalszych spadków. Obecnie, przy cenie złota 31% wyższej, ich
przekonanie o dalszych wzrostach wyraża się zaangażowaniem netto o wartości 33% otwartych
pozycji po długiej stronie rynku. Tak diametralna zmiana została osiągnięta poprzez
zwiększenie długiej pozycji o 140,000 kontraktów i zredukowanie krótkiej o ok. 150,000.
Managed money odpowiadają zatem za zakupy 290,000 kontraktów opiewających na 29 mln
uncji, czyli 26% rocznej światowej produkcji. Szacunkowa łączna wartość ich zakupów to blisko
40 mld USD. Zważywszy, że ich zdecydowana większość dokonana była z wykorzystaniem
dźwigni, pozycja managed money stanowi potencjalnie duże średnioterminowe zagrożenie dla
kontynuacji trendu wzrostowego, co jednak nie zmienia silnej pozycji fundamentalnej złota
w dłuższym terminie.

Wykres 7. Liczba pozycji netto inwestorów managed money a kurs złota
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Analiza techniczna przemawia za trendem wzrostowym
Po opuszczeniu przez kurs złota trenu horyzontalnego, w którym poruszał się od 2013 r.,
kluczowymi obszarami są poziom 1360 USD/oz, który jest obecnie wsparciem oraz znajdująca
się obecnie pod nim linia trendu poprowadzona po dołkach z końca 2015 r. i września 2018 r.
Opór znajduje się dopiero w okolicach podwójnego szczytu z 2011 i 2012 r. w obszarze 17801900USD/oz.
Wykres 8. Kurs złota w USD
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem
funduszami inwestycyjnymi. 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 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. 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.
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 papiery wartościowe oraz inne instrumenty ﬁnansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze
inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym
funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors
TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości
określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyﬁkatów inwestycyjnych lub konwersji
jednostek uczestnictwa. Wartość certyﬁkatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym
uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki
uczestnictwa/certyﬁkaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy
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