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Najnowsza prognoza - Złoto może osiągnąć cenę nawet 5000 USD
Bank Standard Chartered opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku złota. Autorzy tego opracowania spodziewają
się wzrostu ceny złota do 5000 dolarów za uncję, i to w bliskiej przyszłości. To bardzo odważna prognoza, lecz nie
brakuje jej logicznego uzasadnienia.
W najbliższych pięciu latach rozpocznie działalność tylko kilka dużych kopalń złota a istniejące mają ograniczone możliwości
zwiększenia produkcji. Banki centralne przestały być sprzedającymi netto lecz stanęły po stronie kupujących. Przy rosnącym
popycie, również ze strony inwestorów i ludności kupującej złoto nie tylko po to, aby spekulować, lecz również jako lokatę
kapitału na trudne czasy, wzrost cen złota jest nieunikniony. Szczególną rolę na tym polu będzie odgrywać Azja. Chiny stoją
przed problemem dywersyfikacji największych na świecie rezerw walutowych, które przekroczyły równowartość 3 bln dolarów. Z
tego w złocie mają ulokowane zaledwie 1,6 proc. posiadanych rezerw, tj. 1054 tony. Dla porównania kraje rozwinięte posiadają
w skarbcach złoto stanowiące kilkadziesiąt procent rezerw. Generalnie kraje rozwijające są ubogie w aktywa rezerwowe oparte
na złocie. Przyszedł więc czas ich odbudowy, co ostatnio było widoczne na przykładzie Indii, Meksyku i Rosji. Nie od dziś
wiadomo, że złoto jest najpewniejszym aktywem, którego nie są w stanie zniszczyć żadne kryzysy czy wojny. Łączne rezerwy
złota w bankach centralnych na świecie wynoszą około 30 tys. ton, co stanowi 11 proc. ogólnej kwoty rezerw walutowych. Gdyby
Chiny chciały dorównać do średniej światowej, wówczas musiałyby dokupić ponad 6 tys. ton złota, co odpowiada dwuletniej
światowej produkcji tego szlachetnego kruszcu.
Za masowe zainteresowanie złotem jest odpowiedzialny głównie słabnący dolar, który dotychczas stanowił podstawowe aktywo
rezerwowe. Detronizacja dotychczasowego króla walut sprzyja złotu i zapewne ten proces będzie trwać tak długo, dopóki świat
nie uporządkuje spraw finansowych a to jest już utopia. Nie jest wykluczona kolejna faza luzowania ilościowego w Stanach
Zjednoczonych. Waszyngton może wymyśleć tylko inną formę wspomagania zapadającej się gospodarki lecz i tak skutkiem
będzie dodruk kolejnych miliardów dolarów. Inflacja za Oceanem już rośnie - w maju wyniosła 3,6 proc. Obawy o inflację
skutkują panicznymi zakupami aktywów pewnych. Mogą być to nieruchomości, lecz ich zakup i utrzymanie jest kłopotliwe,
najłatwiej kupić więc złoto, najłatwiej je też sprzedać.
Również na naszym kontynencie nie brakuje anomalii - ratowanie bankrutującej Grecji kojarzyć może się z działaniami ideowymi,
a nie racjonalnymi i pogłębi w efekcie kryzys finansowy w Strefie Euro a także całej Unii. Tylko złoto a także srebro pozostają w
takich trudnych czasach niewzruszone a ich zakupy należy uznać za dowód racjonalnego działania.
Jan Mazurek, Główny analityk Investors TFI S.A.

Zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią doradztwa inwestycyjnego i nie zawierają pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanych z
inwestycją w Investor Parasol SFIO. Decyzje inwestycyjne powinny zawsze być podejmowane w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym
Funduszu, Skrócie Prospektu Informacyjnego oraz w najbardziej aktualnym zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu. Wyżej
wspomniane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.fo.investors.pl, w siedzibie Towarzystwa pod adresem: Investors
Fundusze Otwarte TFI S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz Skrót Prospektu Informacyjnego zawierają pełny opis
ryzyk oraz informacje podatkowe związane z inwestycją w poszczególne Subfundusze Investor Parasol SFIO.
Zawarte tu informacje są wynikiem naszych analiz w zakresie bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje te mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedniego
powiadomienia. W przypadku, wykorzystania informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość,
dokładność i kompletność, jakkolwiek Towarzystwo wykorzystuje wyłącznie dane, które w jego opinii są wiarygodne. Osobom pragnącym nabyć, zachować lub
sprzedać jednostki uczestnictwa Funduszu, zaleca się konsultacje z profesjonalnym doradcą podatkowym w zakresie określenia szczegółowych implikacji
podatkowych związanych z transakcją kupna, zachowania lub sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu.
Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wyniki historyczne
nie stanowią gwarancji tych samych lub podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych.
Jednostki uczestnictwa emitowane przez Fundusz mogą być oferowane wyłącznie w krajach, w których takie transakcje są dopuszczalne. W szczególności
nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu na mocy US Securities Act of 1993, nie jest obecnie dopuszczalne w Stanach Zjednoczonych,
obywatelom Stanów Zjednoczonych oraz osobom zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych.

