Komentarz
rynkowy
Ceny złota znów powyżej psychologicznej bariery
Metale szlachetne od pewnego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem
inwestorów z całego świata – dotyczy to szczególnie złota i srebra.
Od początku roku stopa zwrotu z inwestycji w oba kruszce jest spektakularna –
przekracza kilkadziesiąt procent. Co więcej, notowania złota po raz kolejny
przekroczyły psychologiczną barierę 2000 dolarów za uncję.
Chociaż złoto, jak i srebro nie oparło się marcowym spadkom, to jednak
od początku roku można było na tych kruszcach solidnie zarobić. Dobra
passa nie opuszcza bowiem wspomnianych metali szlachetnych – po udanym
półroczu ceny surowców dalej pną się w górę. Dość wspomnieć,
że notowania złota ustanowiły nowy rekord wszech czasów (!). I choć w lipcu
obserwowaliśmy gwałtowną przecenę obu metali, to jednak towarzyszyło
temu dość szybkie odbicie – wielu inwestorów spadki potraktowało jak
okazję do zakupów.

Stopy zwrotu z kontraktów na złoto i srebro
złoto

90,00%

Jak sytuacja na rynku surowców będzie kształtowała się w kolejnych
miesiącach i czy dalej będziemy obserwować wzrosty – czas pokaże.
Warto jednak monitorować wydarzenia rynkowe i rozważyć inwestycje
w fundusze surowcowe jako element dywersyfikacji swojego portfela.
Na różnych etapach cyklu gospodarczego kruszec zachowuje się nieco inaczej
niż np. akcje czy obligacje. Portfel złożony z różnych klas aktywów jest więc mniej
podatny na wahania rynkowe.
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Jak można zaobserwować na powyższym wykresie tegoroczne wzrosty
wspomnianych surowców są spektakularne. Od początku roku na złocie
można było zarobić +31,2%, a na srebrze +54,4%. Warto dodać, że w samym
lipcu notowania srebra wzrosły aż +14,3%. Duże zainteresowanie złotem
wynika np. z obaw o skutki niestandardowych działań banków centralnych
oraz chęci zabezpieczenia kapitału przed inflacją (temu kruszcowi często
przypisuje się taką rolę). Nie bez znaczenia jest również niepewność związana
ze wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 czy tarcia na linii USA – Chiny.
Co ciekawe, nawet sam Warren Buffett – legendarny amerykański inwestor
– zmienił swoje krytyczne nastawienie do złota, kupując akcje Barrick
Gold Corp, czyli jednej z największych na świecie kopalni żółtego metalu.
Z kolei wzrostom cen srebra sprzyja odmrożenie gospodarek, wznawianie
działalności przedsiębiorstw i dość szerokie zastosowanie tego metalu
w przemyśle.

