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Fundamenty po stronie złota


Chociaż ożywienie gospodarcze po załamaniu w drugim kwartale jest szybsze niż
oczekiwano, istnieje ryzyko, że po wyczerpaniu pierwszego paktu pomocowego dla
ludności (CARES) bez ponownej stymulacji, gospodarka może znów spowolnić. Po
ostatnim posiedzeniu Fed Jerome Powell ostrzegł, że „prawdopodobnie będzie
potrzebne więcej bodźców fiskalnych”.



Mając na uwadze nadchodzące wybory prezydenckie, Donald Trump jest bardzo
przychylny apelom Powella i wywiera presję na mniej konserwatywny odłam
republikańskich kongresmenów, aby złączył szeregi z demokratami w celu
przeforsowania wartego 1-2 bln dolarów projektu drugiego pakietu pomocowego dla
amerykańskich rodzin.



Wobec perspektywy sprzęgnięcia polityki monetarnej i fiskalnej w zgodnie
współpracujący tandem, można oczekiwać dalszego wzrostu aktywów Fed, które
od początku obecnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 jak dotąd prawie się
podwoiły. Ostatni równie szybki wzrost wartości aktywów Fed, jaki miał miejsce pod
koniec 2008 r., wywindował cenę złota z ok. 800 do ok. 1900 USD/oz w ciągu 3 lat.



Zadłużenie gospodarki amerykańskiej, szczególnie obecnie, w warunkach
zmniejszonych dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, czyni ją bardzo
wrażliwą nawet na niewielki wzrost obciążeń odsetkowych. Z drugiej strony na
sierpniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego (FOMC)
rynkowi wysłany został sygnał luźniejszego podejścia do kontrolowania inflacji.



W warunkach kontroli rentowności amerykańskich obligacji na niskich poziomach,
koszt alternatywny trzymania złota wyznaczany byłby jedynie przez oczekiwania
inflacyjne, a te rosną od połowy marca i wynoszą obecnie 1,6% średniorocznie w ciągu
kolejnych 10 lat. Obecnie przy rentownościach obligacji 10-letnich na poziomie 0,6%
realna oczekiwana rentowność wynosi około -1% rocznie. Tak więc nawet obecnie
kupno i trzymanie nieprzynoszącego dochodu złota jest atrakcyjne w porównaniu
z obligacjami.



Po ustanowieniu na początku sierpnia rekordu na poziomie 2073 USD/oz, kurs złota
wszedł w korektę. W jej najniższym punkcie cena osiągnęła poziom 1854 – 10,5%
poniżej szczytu. Trzy poprzednie korekty w trwającej od początku 2016 r. drugiej fali
hossy przyniosły zniesienia w wysokości 18% pod koniec 2016 r., 13,5% w połowie
2018 r. i 14% w marcowej panice giełdowej związanej z pandemią.



Bardzo korzystna sytuacja fundamentalna oraz większe prawdopodobieństwo
kontynuacji niż zakończenia trendu pozwalają bykom zachować optymizm i traktować
obecne spadki jako zdrową i potrzebną wykupionemu rynkowi korektę.

W długim terminie cena złota zależna jest od wzrostu podaży pieniądza, w średnim od zmian
rentowności obligacji skorygowanych o inflację, a w krótkim od nastrojów rynkowych
powodujących oscylacje wokół trendów. Prześledźmy w jakim miejscu znajduje się obecnie
rynek względem tych trzech miar.
Podaż pieniądza
Mimo systematycznego wzrostu ceny kruszcu, wartość oficjalnych rezerw złota w USA stanowi
zaledwie 2,5% podaży pieniądza M2. W lokalnych szczytach z lat 1975 i 2011 kruszec
wyceniany według wartości rynkowej pokrywał 5% podaży pieniądza M2. Wskazuje to na
przestrzeń do dwukrotnego wzrostu, nawet przy nierealistycznym założeniu ustabilizowania
się M2 na obecnym poziomie. Do jakich wzrostów złoto zdolne jest w warunkach inflacyjnych
pokazuje poziom 12% pokrycia M2 złotem osiągnięty w 1980 r. (wykres 1). Tymczasem
pieniądza M2 przybywa obecnie w szokująco wysokim tempie 25% rocznie (wykres 2), co
dalece przewyższa wcześniejsze wystrzały do 13% w 2001 i 10% w 2009 i 2011 r. Ostatni raz
M2 rosła w zbliżonym tempie podczas II wojny światowej.
Wykres 1. Wartość oficjalnych rezerw złota w USA a podaż pieniądza M2 (%)
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Wykres 2. Wzrost podaży pieniądza M2 r/r w USA (%)
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W odróżnieniu od nich, obecna fala płynności zalała również realną gospodarkę: istotna część
dochodów gospodarstw domowych w USA pochodzi obecnie z „helicopter money” –
transferów bezpośrednich z budżetu finansowanego obligacjami nabywanymi przez Fed.
Powiększa to dochody rozporządzalne ludności, co zmniejsza presję deflacyjną wynikającą
z wysokiego bezrobocia i wysokiego zadłużenia.
Chociaż ożywienie gospodarcze po załamaniu w drugim kwartale jest szybsze niż oczekiwano,
istnieje ryzyko, że po wyczerpaniu pierwszego paktu pomocowego dla ludności (CARES) bez
ponownej stymulacji, gospodarka może znów spowolnić. Po ostatnim posiedzeniu Fed Jerome
Powell ostrzegł, że „prawdopodobnie będzie potrzebne więcej bodźców fiskalnych”. W końcu
około 11 milionów ludzi wciąż pozostaje bez pracy, małe firmy borykają się z problemami,
a władze stanowe i lokalne odnotowują spadek dochodów. Amerykański bank centralny zdaje
sobie sprawę, że łatwiej mu będzie wywołać inflację jeśli otrzyma wsparcie polityki fiskalnej.
Wzywa zatem Kongres, by uruchomił bezpośrednie fundusze stymulacyjne. Fed oczywiście
deklaruje przy tym pełną gotowość kupna obligacji, które posłużą sfinansowaniu tych
wydatków. Mając na uwadze nadchodzące wybory prezydenckie, Donald Trump jest bardzo
przychylny apelom Powella i wywiera presję na mniej konserwatywny odłam republikańskich
kongresmenów, aby złączył szeregi z demokratami w celu przeforsowania wartego 1-2 bln
dolarów projektu drugiego pakietu pomocowego dla amerykańskich rodzin (CARES2).
Sekretarz Skarbu USA Steve Mnuchin wzywa do zwiększenia wydatków federalnych,
uzasadniając, że: „teraz nie czas na martwienie się o zmniejszenie deficytu”.
W przeszłości zwolennicy finansowania wydatków stale rosnącym długiem musieli się liczyć
z symbolicznym choć sprzeciwem, jak chociażby ruchu Tea Party podczas recesji w 2008 r.
Obecnie praktycznie nikt (łącznie z republikańskim prezydentem) nie wydaje się przejmować
ogromnymi deficytami i rosnącym długiem publicznym. Demokraci, od których nie oczekuje
się wielkiej powściągliwości w wydawaniu publicznych pieniędzy, prześcigają się w podbijaniu
wartości pakietu, który chcą przeznaczyć na zapewnienie przetrwania amerykańskim

rodzinom i zasygnalizowania im swojej troski o ich los. Krótkoterminowo da to oddech
gospodarstwom domowym w sytuacji, gdy nowych bezrobotnych przybywa wciąż
w zawrotnym tempie. Złagodzi to spadek dochodów przedsiębiorstw, a co za tym idzie
zmniejszy konieczność monetyzowania ich długów przez Fed. Długoterminowy skutek, jakim
musi być podatek inflacyjny nałożony na te same rodziny niezmiennie pozostaje jednak poza
obszarem zainteresowania polityków.
Wobec perspektywy sprzęgnięcia polityki monetarnej i fiskalnej w zgodnie współpracujący
tandem, można oczekiwać dalszego wzrostu aktywów Fed, które od początku obecnego
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 jak dotąd prawie się podwoiły (wykres 3). Ostatni
równie szybki wzrost wartości aktywów Fed, jaki miał miejsce pod koniec 2008 r., wywindował
cenę złota z ok. 800 do ok. 1900 dolarów za uncję wciągu 3 lat. Podobny wzrost w tym cyklu,
dałby cenę ok. 4000 dolarów za uncję w 2022/2023 r. nawet bez dodatkowej inflacji pieniądza.
Wykres 3. Suma bilansowa Fed (mld USD)
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Zatem podaż pieniądza gwałtownie rośnie (nie tylko dolarów) i nie widać żadnych
politycznych, społecznych czy ekonomicznych przesłanek, aby administracja Trumpa i Kongres
miały ograniczyć wsparcie dla gospodarstw domowych czy instytucji finansowych. W ciągu 11
miesięcy trwającego roku budżetowego administracja wydała ponad 6 bilionów dolarów.
W sierpniu rząd federalny dodał kolejne 200 miliardów dolarów do deficytu budżetowego,
celując w wartość 3,3 biliona za rok obrachunkowy 2020. To ponad dwukrotnie więcej niż
poprzedni rekordowy deficyt, który wyniósł 1,4 bln dolarów, który został ustanowiony w roku
budżetowym 2009, w szczytowym okresie kryzysu finansowego.
W sytuacji odsunięcia w polityczny i społeczny niebyt głosów nawołujących do zachowania
przynajmniej pozorów odpowiedzialności za stan budżetu państwa, MMT (nowoczesna teoria
monetarna, zwana też czasem Mugabe Maduro Theory) może się niebawem stać podstawą
polityki monetarnej i fiskalnej. Zapowiadaliśmy jej triumf kilka miesięcy temu, ale nie
przypuszczaliśmy jak szybko nasze czarne prognozy się spełnią. Finansowanie wydatków

socjalnych bez ograniczeń może sprawić, że obecny niemal 20-proc. deficyt budżetu do PKB
może z aberracji stać się normą. Oczywiście dopóty, dopóki nie pojawi się inflacja, która
pozostawi Fed jako dominującego nabywcę rządowych obligacji.
Wykres 4. Deficyt budżetowy USA jako % PKB.
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Zmiany rentowności obligacji skorygowane o oczekiwaną inflację
Kolejną kwestią jest zdolność Fed do utrzymania kontroli nad stopami procentowymi
w warunkach mocno rosnącego deficytu i zasilania realnej gospodarki pieniędzmi bez pokrycia
w wytwarzanych przez nią towarach i usługach. Nominalna rentowność amerykańskich
papierów skarbowych jak na razie jest niska, znacznie poniżej oczekiwanej inflacji wynikającej
z wyceny tzw. TIPS-ów, czyli obligacji indeksowanych inflacją. Naszym zdaniem rentowność
obligacji skarbowych nie dostarcza już jednak wiarygodnych sygnałów co do oczekiwań
inflacyjnych, czy prognozowanej koniunktury gospodarczej. Fed kupuje obecnie ponad połowę
obligacji emitowanych przez Departament Skarbu i sygnalizuje, że w razie potrzeby gotów jest
kupować je bez ograniczeń. Z tego względu wpływ amerykańskiego banku centralnego na
poziom stóp jest obecnie dominujący.
Zadłużenie gospodarki amerykańskiej, szczególnie obecnie, w warunkach zmniejszonych
dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, czyni ją bardzo wrażliwą nawet na
niewielki wzrost obciążeń odsetkowych. Można więc założyć, że Fed będzie mocno
interweniował już w momencie, gdy rentowność obligacji dziesięcioletnich przekroczy 1%.
Przykład takiej interwencji mieliśmy w połowie marca tego roku, gdy rentowność 10-latek
skoczyła z 60 do 120 punktów bazowych. Wtedy Fed, wobec braku popytu rynkowego
(podmioty zagraniczne ograniczają mocno zakupy obligacji USA od kilku lat, a amerykańskie
instytucje finansowe same wyprzedawały wówczas obligacje aby utrzymać płynność), w ciągu
3 tygodni nabył obligacje za ponad 1 bilion dolarów.

Wykres 5. Stosunek całkowitego długu USA (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,
rządowy - federalny i stanowy) do PKB
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Wykres 6. Dług federalny USA jako % PKB
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Mamy silne przekonanie, że Fed nie odstąpi od polityki stopniowego nacjonalizowania rynku
obligacji i, mimo że Powell odżegnuje się od podobnych zamiarów, już niedługo zastosuje
kontrolę krzywej rentowności, na wzór prowadzonej przez banki centralne Japonii i Australii,
w której poziom rentowności obligacji będzie stabilizowany na określonych z góry poziomach.

Oznaczałoby to ignorowanie przez Fed ewentualnych długoterminowych oczekiwań
inflacyjnych w nabywaniu obligacji i wywieraniu tym sposobem presji na spadek rentowności.
Na sierpniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego (FOMC)
rynkowi wysłany został sygnał luźniejszego podejścia do kontrolowania inflacji. Fed zastąpił
symetryczny cel inflacyjny na poziomie 2% podejściem zakładającym brak interwencji
w przypadku przekroczenia tego poziomu. Celem zmiany jest umożliwienie gospodarce
odreagowania niskiej inflacji w okresach płynnościowych krachów. Ma to istotne
konsekwencje dla wyników gospodarczych i politycznych w średnim okresie. Pod
przywództwem Jerome Powella nastawienie Fed jest bardziej gołębie niż podczas poprzednich
cykli. Gdyby strategia asymetrycznego celu inflacyjnego obowiązywała w ostatnim cyklu, a
inflacja i bezrobocie ewoluowałyby dokładnie tak samo, jak to się stało, Fed mógłby opóźnić
podwyżki stóp aż do 2018 r. Łagodnie nastawienie Fed potwierdził na ostatnim, wrześniowym
posiedzeniu zapowiadając, że nie podniesie stóp dopóki przez dłuższy czas inflacja nie będzie
się znajdować w przedziale 2,25-2,5%.
Zmiana dynamiki polityki pieniężnej prawdopodobnie przełoży się na oczekiwania inflacyjne,
które są istotne dla ustalania cen i płac. Zwiększa to prawdopodobieństwo wywołania przez
Fed tak pożądanej przezeń inflacji. Problem polega na tym, że w sytuacji, gdy źródłem inflacji
nie jest szok podażowy czy rosnące koszty produkcji, lecz transfery do niewypłacalnych
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, inflacja szybko może stać się niemożliwa do
opanowania. Wzrost kosztów życia w warunkach niezdolności do obsługi zadłużenia,
pozostawiałby Amerykanów w stanie ciągłego braku płynności, która mogłaby być
dostarczona jedynie poprzez jeszcze większy zastrzyk gotówki z funduszy publicznych.
Zwiększyłoby to inflację i presję na jeszcze większe transfery z budżetu.
W systemie, którego wszystkie istotne elementy są dysfunkcjonalne i niezdolne do
przetrwania okresów spadku realnych dochodów bez dalszego zadłużania się lub zadłużania
finansów publicznych, igranie z inflacją łatwo może skończyć się utratą nad nią kontroli.
W jednej z bajek Ezopa możemy przeczytać: „Uważaj, czego sobie życzysz, bo może się to
spełnić”. Te słowa mogą być prorocze, jeśli chodzi o dążenie Fed do wzrostu inflacji. Nie
podzielamy przekonania członków FOMC, że są oni zdolni do mikrozarządzania inflacją w tak
wąskim przedziale zmienności jak 2-2,5%. Wymagałoby to rzetelnej wiedzy na temat
teraźniejszych i przyszłych decyzji rynkowych milionów Amerykanów i setek tysięcy firm, czyli
posiadania narzędzi teoretycznych pozwalających trafnie wymodelować miliony
dynamicznych, nieliniowych, pełnych sprzężeń zwrotnych procesów składających się na
niewiarygodnie złożony organizm, jakim jest amerykańska gospodarka. Historia pokazuje, że
przewidywania i modele Fed bardzo rzadko się sprawdzają.
Przekonanie o braku zagrożenia ze strony inflacji może wynikać z doświadczeń polityków
i zarządców banków centralnych po 2008 r., kiedy to pierwsza runda dostosowania
ilościowego (QE) wzbudziła w dużej części rynku duże obawy przed hiperinflacją. Być może na
miejscu jest tu nauka z innej bajki Ezopa „Pastuszek i wilk”, w której bohater kilka razy wzbudził
fałszywy alarm przed wilkiem i gdy się wilk naprawdę pojawił aby pożreć jego stado, nikt
w rozpaczliwe nawoływania pastuszka już nie wierzył. Politycy lubią wierzyć w to, co zapewnia
im popularność i reelekcję, ekonomiści miewają skłonność do tworzenia teorii, na które jest
polityczne zapotrzebowanie, a wyborcy zbyt często dają wiarę prostym i bezbolesnym
rozwiązaniom skomplikowanych i wymagających poświęceń problemów. Może się okazać, że
fałszywy alarm z 2008 r. odczulił już wszystkich decydentów i ich suwerenów na możliwe

hiperinflacyjne skutki zażegnywania „tymczasowych” problemów nieskrępowaną kreacją
pieniądza. Może dał im empiryczną wskazówkę, aby dusić w zarodku wszelkie wątpliwości czy
powiększanie zadłużenia jest najlepszym remedium na problemy, które wynikają z jego zbyt
wysokiego poziomu.
Przewidywana przez nas przyspieszająca inflacja, przy determinacji Fed aby nie utracić kontroli
nad stopami i kosztem pieniądza, byłaby niesłychanie korzystnym scenariuszem dla złota
i jeszcze lepszym dla srebra. W warunkach kontroli rentowności obligacji na niskich
poziomach, koszt alternatywny trzymania złota wyznaczany byłby jedynie przez oczekiwania
inflacyjne, a te rosną od połowy marca i wynoszą obecnie 1,6% średniorocznie w ciągu
kolejnych 10 lat. Obecnie przy rentownościach obligacji 10-letnich na poziomie 0,6% realna
oczekiwana rentowność wynosi około -1% rocznie. Tak więc nawet obecnie kupno i trzymanie
nieprzynoszącego dochodu złota jest atrakcyjne w porównaniu z obligacjami.
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Wykres 7. Oczekiwana realna rentowność obligacji 10-letnich a kurs złota.
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Dolarowa cena złota powinna rosnąć również w przypadku, gdyby zdolność do duszenia
rentowności przez Fed okazała się niewystarczająca aby wytrzymać napór podaży 27 bilionów
dolarów w zagranicznych papierach wartościowych i depozytach dolarowych. Szybko rosnący
deficyt, monetyzowanie istniejącego długu i finansowanie przez Fed na masową skalę nowego
długu może w końcu wzbudzić niepokój zagranicznych wierzycieli USA i skłonić ich do ucieczki
od dolara. Zakończenie 40-letniej hossy na amerykańskich obligacjach wywołane masowym
eksodusem zagranicznych inwestorów doprowadziłoby do załamania dolara, co dolałoby
ognia do rozpalającej się inflacji. Posiadacze amerykańskich papierów rządowych znaleźliby się
pod podwójną presją słabnącego dolara i spadających cen obligacji. Wobec bardzo
ograniczonych możliwości absorbcji obligacji przez rynek wewnętrzny, gros ich podaży
musiałby odebrać Fed. W ten sposób na rynek walutowy dostarczone zastałby nowe dolary,
których sprzedaż przyspieszyłaby ich deprecjację. To z kolei nasiliłoby sprzedaż
denominowanych w dolarach aktywów. Siła tak uruchomionego samonapędzającego się
mechanizmu, mierzona wartością potencjalnej podaży amerykańskich obligacji, sprawia, że

byłby on praktycznie poza kontrolą Fed. Jedyny dostępny mu sposób powstrzymania
wyprzedaży, czyli mocne podniesienie stóp nie jest bowiem obecnie możliwe bez całkowitego
załamania uzależnionego od niskiego kosztu pieniądza i nadmiernie zadłużonego systemu.
Niewykluczone, że ten proces jest już w toku, na razie w formie ukrytej, objawiając się
stopniowym zmniejszaniem aktywów dolarowych przez banki centralne Chin, Rosji, ale
również przez pozostających w dobrych stosunkach dyplomatycznych z USA Japonię i Arabię
Saudyjską. Sugerować to może również fakt, że, w odróżnieniu od wcześniejszych okresów
osłabiania dolara, obecnemu nie towarzyszy wzrost popytu na amerykańskie obligacje i
spadek ich rentowności. Zagraniczne podmioty nie widzą więc w przecenie dolara okazji do
zakupów.
Waluty czerpią wartość z wiarygodności banków centralnych, które je emitują oraz rządów,
których zrównoważone budżety utrzymują aktywa banków centralnych i podaż pieniądza na
możliwie niskim poziomie. Problem w tym, że trudno jest utrzymać stabilność systemu
pozbawionego kotwicy złota. System, w którym każdy wyemitowany dolar jest jednocześnie
czyimś długiem jest z natury proinflacyjny i destrukcyjny. Inflacja monetarna okrada zarówno
oszczędzających, jak i pracowników najemnych. Efekt bogactwa, którego używa się jako
moralnego usprawiedliwienia inflacyjnego transferu bogactwa z produktywnej części
gospodarki nie rekompensuje utraty realnej wartości oszczędności, dochodów z pracy
i obniżania poziomu życia.
Z drugiej strony inflacja monetarna jest korzystna dla tych podmiotów, które są zasilane
z budżetu funduszami bez pokrycia w jego dochodach – m.in. przemysłu zbrojeniowego, służby
zdrowia i podmiotów finansowych oraz dla właścicieli domów, akcji, obligacji, dzieł sztuki itp.
Inflacyjne drenowanie klasy średniej nie może jednak trwać wiecznie. Granicę wyznacza jej
zdolność do generowania na tyle dużych dochodów, aby żyjący z opodatkowywania tych
dochodów mieli co dzielić. Obecna sytuacja, w której wydatki budżetu dwukrotnie
przewyższają dochody, może sugerować, że granica ta została osiągnięta. Schyłek systemu
zapoczątkowanego utratą zewnętrznej wymienialności dolarów na złoto w 1971 r. ma
konsekwencje idące dalej niż hiperinflacyjna destrukcja dolarów czy jenów. Pieniądze są
bowiem przede wszystkim nośnikiem zaufania, że nasze obecne odraczanie konsumpcji
zagwarantuje nam spokojne i dostatnie życie w przyszłości. Są mechanizmem zamiany
doraźnych korzyści na przyszły komfort i bezpieczeństwo. Bez wiary w zdolność pieniądza do
utrzymania siły nabywczej horyzont naszych decyzji staje się coraz krótszy i coraz mniej
zorientowany na działania na rzecz wspólnot, w których funkcjonujemy.
Złoto, ze swą 5000-letnią historią jako środek wymiany i gromadzenia bogactwa, jest
najlepszym sposobem na uniknięcie finansowych represji inflacyjnego systemu. Bijąc rekordy
cen we wszystkich walutach świata wysyła czytelny sygnał, że wiara w siłę walut zaczyna się
niebezpiecznie chwiać.
Krótki termin - Ogólne nastroje inwestorów
Po ustanowieniu na początku sierpnia rekordu na poziomie 2073 USD/oz, kurs złota wszedł
w korektę. W jej najniższym punkcie cena osiągnęła poziom 1854 – 10,5% poniżej szczytu.
Trzy poprzednie korekty w trwającej od początku 2016 r. drugiej fali hossy przyniosły
zniesienia w wysokości 18% pod koniec 2016 r., 13,5% w połowie 2018 r. i 14% w marcowej

panice giełdowej związanej z pandemią. W ostatnich dniach spadki przybrały na sile
i niewykluczone, że rynek będzie testował obszar silnego wsparcia w okolicach 1750-1780.
Wciąż wysokie jest odchylenie ceny od 50-tygodniowej średniej kroczącej, która dostarczała
złotu wparcia podczas pierwszej fali hossy od 2001 do 2011 r. Znajduje się ona obecnie na
poziomie 1682 USD/oz, a więc prawie 200 USD poniżej obecnego kursu (wykres 8). Zejście się
ceny złota ze średnią może się odbyć poprzez rozciągnięcie korekty w czasie, którego upływ
podwyższa średnią, ale również poprzez dalszy spadek bieżącego kursu, nawet do
wspomnianego obszaru mocnego popytu na poziomie 1750-1780 USD/oz.
Bardzo korzystna sytuacja fundamentalna oraz większe prawdopodobieństwo kontynuacji niż
zakończenia trendu pozwalają bykom zachować optymizm i traktować obecne spadki jako
zdrową i potrzebną wykupionemu rynkowi korektę.
Wykres 8. Kurs złota.
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Zaangażowanie netto funduszy managed money po długiej stronie rynku pozostaje
umiarkowanie niskie (19% liczby otwartych pozycji). Potencjał do kupna kontraktów przez
fundusze hedgingowe jest wciąż bardzo duży. Warto mieć jednak na uwadze, że ten wskaźnik
sentymentu wydaje się mieć obecnie mniejsze znaczenie niż w ubiegłych latach. Od kwietnia
widać wyraźnie niższą aktywność banków inwestycyjnych, które dostarczały funduszom
płynności na rynku Comex. Wynikać to może po części z problemów, jakie napotkały one
wówczas z zabezpieczaniem swoich krótkich pozycji na Comex kupnem złota fizycznego
w Londynie. Może też być wynikiem obawy przed koniecznością dostaw fizycznego złota, które
są na coraz większą skalę wybierane jako sposób rozliczenia wygasających kontraktów przez
posiadaczy długich pozycji. Ograniczona aktywność banków bulionowych przeniosła popyt na
instrumenty oparte na złocie na rynek ETF-ów, które podczas ostatnich wzrostów odnotowały
wielki przyrost aktywów. Analiza przepływów z i do ETF-ów nie dostarcza jednak niestety
użytecznych danych prognostycznych, saldo wpływów i wypłat do nich jest w najlepszym
wypadku wskaźnikiem towarzyszącym zmianom ceny złota.

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
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).
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