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Drodzy Czytelnicy, 

  Gdy kończyłem pisanie drugiego numeru 
„Złotowieści”, kurs złota wyznaczył roczny szczyt 
i natychmiast rozpoczął sygnalizowaną w poprzednim 
wydaniu korektę. Nieco niepokoić może fakt, że po 
dynamicznym ruchu wznoszącym nastąpił równie ostry 
spadek. Wsparcie w postaci 1300 USD/oz. zostało rozbite 
w puch i to praktycznie bez walki. Zatem niewykluczone, 
że złoto ugrało już w tym roku wszystko, co miało do 
ugrania. Tymi spekulacjami zajmiemy się w ramach 
analizy bieżącej sytuacji rynkowej (s. 3).

  30.09.2017 
Złotowieści 

 Lecz wcześniej czas na „temat numeru”. I znów w centrum uwagi znajdą się decyzje banków 
centralnych (s. 2). Choć tym razem rozpatrzymy raczej termin taktyczny niż strategiczny (s. 4). 
Na skutek decyzji, które zostały podjęte we wrześniu, złoto może się spisywać słabo aż do połowy 
grudnia. Na horyzoncie rysuje się bowiem scenariusz będący kalką z ubiegłego roku. 

 W dalszej części numeru w centrum uwagi znajdą się Chiny (s 6). To największy 
i zdecydowanie najważniejszy gracz na rynku złota, rozdający karty i kalkulujący swe ruchy 
z dużym wyprzedzeniem. Wygląda na to, że Pekin pod swym infrastrukturalno-politycznym 
„Pasem” skrywa iście amerykańską gorączkę złota.

 Na koniec pokrótce zreferujemy arcyciekawą sytuację na rynkach platynowców, gdzie po raz 
pierwszy od 16 lat pallad stał się droższy od platyny (s. 7).

Pozdrawiam i zapraszam do lektury pierwszego jesiennego wydania „Złotowieści”

Krzysztof Kolany

Korekta nadeszła



TEMAT NUMERU:  
Wrzesień w bankach centralnych

Wrzesień był gorącym miesiącem w bankach centralnych. Korzystając 
z w miarę ciepłej pogody swoje sabaty urządzili wszyscy 
najważniejsi władcy pieniądza. Jako pierwsza zebrała się „mafia 
Draghiego”. Włodarze Europejskiego Banku Centralnego 
rozjechali się z niczym. Jak już Państwo wiedzą, Mario Draghi 
zapowiedział decyzję „jesienią”. Rynek spodziewa się, że 
w październiku EBC zapowie ograniczenie QE od stycznia 
z 60 mld do 40 mld euro miesięcznie. Sam program dodruku 
euro według opinii analityków ma się zakończyć do końca 
2018 roku.

Tydzień później do głosu doszli Szwajcarzy, którzy delikatnie 
zmienili retorykę. „Frank szwajcarski nie jest już „znacząco 
przewartościowany”, lecz „wysoko wyceniany” – oświadczył w komunikacie Szwajcarski Bank 
Narodowy. Znaczy to tyle, że SNB odnotował ostatnie osłabienie franka wobec euro. Jeśli więc frank 
będzie dalej słabł, a EBC wreszcie zdecyduje się podnieść stopy (może w 2019 r?), to Szwajcarzy także 
zerwą z ujemnymi cenami pieniądza. 

Tego samego dnia wielu uczestników rynku zaskoczył Bank Anglii, który nagle i dość niespodziewanie 
zaczął przebąkiwać o podniesieniu ultra-niskich stóp procentowych (obecnie 0,25%). Gdy do tego 
dojdzie, będzie to pierwsza podwyżka od dekady. Ekonomiści banku HSBC pierwszej podwyżki stóp 
na Wyspach oczekują już w listopadzie. Tydzień później bez echa przeszło kolejne (bez)decyzyjne 
posiedzenie Banku Japonii. W tej monetarnej Sodomie nie znalazł się ani jeden sprawiedliwy 
domagający się powrotu do normalności. Jedyny „dysydent” głosujący przeciw optował za jeszcze 
większą stymulacją monetarną starzejącej się gospodarki.

Lecz jak zwykle najważniejsza była Rezerwa Federalna. Amerykański bank centralny zgodnie 
z oczekiwaniami uruchomił mechanizm redukcji swojego bilansu. „Odkręcanie” QE rusza 
w październiku i będzie polegać na ograniczeniu reinwestowania kapitału i odsetek z zapadających 
obligacji. Zaskoczeniem był natomiast fakt, że kierownictwo Rezerwy Federalnej podtrzymało 
zapowiedź dokonania trzech podwyżek stopy funduszy federalnych w tym roku. Oznacza to, że 
podwyżka w grudniu nagle stała się scenariuszem bazowym. Kilka dni później rynkowe spekulacje 
niemal wprost potwierdziła Janet Yellen. Prezes Yellen powiedziała, że Fed może podnosić stopy, nawet 
jeśli oficjalna inflacja cenowa utrzymuje się poniżej celu 2 % rocznie.
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/Draghi-do-rynkow-Wrzesien-to-nie-jesien-7542063.html
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rezerwa-Federalna-rozpoczyna-odkrecanie-QE-7544425.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Yellen-Fed-mogl-niewlasciwie-ocenic-rozwoj-sytuacji-inflacyjnej-w-USA-7545522.html


Złotowieści      30.09.2017 

Perspektywa wyższych stóp procentowych teoretycznie wpływa niekorzystanie na notowania złota. 
Po pierwsze, bo zwiększa koszty alternatywne jego posiadania. Po co trzymać bezproduktywne złoto, 
skoro można mieć dobrze oprocentowaną obligację skarbową? Albo dobrze płacącą lokatę bankową. 
Po drugie, wyższe stopy w USA szkodzą złotu podwójnie, bo (ceteris paribus) umacniają dolara. A siła 
amerykańskiej waluty jest zwykle ujemnie skorelowana z dolarowymi cenami złota.

Tyle teorii. Bo w praktyce rosnące stopy procentowe niekoniecznie oznaczają brak hossy na rynkach 
metali szlachetnych. Choćby lata 2005-07 mówią tu same za siebie. Cały czas powinniśmy mieć też 
w pamięci wnioski z poprzedniego numeru. Dopiero wzrost realnych stóp procentowych w Ameryce 
powyżej 1,5% istotnie pogarsza statystyczne szanse na wzrost cen złota. A do tego droga jest jeszcze 
daleka. Jeśli Fed podniesie w grudniu, to stopa funduszy federalnych znajdzie się w przedziale 1,25-
1,50% (czyli środek przedziału to 1,375%). Bieżąca inflacja CPI w USA wynosi zaś blisko 2% (w sierpniu 
wyniosła 1,9% rdr). 

Na 2018 rok Fed zapowiada trzy kolejne podwyżki, łącznie o 75 pb. Nawet jeśli wywiąże się z tej 
obiecanki, to za rok stopa funduszy federalnych nieznacznie przekroczy 2%. Jeśli w międzyczasie nie 
zawali się światowy system monetarny, to inflacja CPI w USA ma dobre szanse jeszcze wzrosnąć – 
może w okolice 3%. Zatem realne stopy procentowe w największej gospodarce świata (i pewnie nie 
tylko tam) pozostaną ujemne, co wciąż powinno być czynnikiem wspierającym inwestycyjny popyt 
na złoto. 

TEMAT NUMERU:  
Wrzesień w bankach centralnych
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Sytuacja na rynku złota
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Po wydaniu drugiego numeru „Złotowieści” na rynek zawitała korekta. Notowania kontraktów 
terminowych na złoto błyskawicznie zjechały z rocznego szczytu (1362,40 USD/oz.) w okolice 1300 
USD. To ważne techniczne wsparcie i zarazem okrągły poziom powinny były na jakiś czas zatrzymają 
przecenę. A gdy szef północnokoreańskiego MSZ oświadczył, że to „Stany Zjednoczone wypowiedziały 
nam wojnę jako pierwsze”, kurs kruszcu gwałtownie powrócił powyżej 1300. Wydawało się, że 
wsparcie się obroni i że przynajmniej na jakiś czas zatrzyma przecenę. Ale nic z tego! Już kolejna sesja 
przyniosła wyraźne spadki i krótkoterminowy trend stał się jasny. 

Rynek wszedł w poważniejszą korektę i trudno obecnie przewidywać gdzie i kiedy się ona zakończy. 
Mam na ten temat pewien scenariusz, z którym podzielę się z Państwem na kolejnych stronach. Na 
razie sytuacja wygląda tak, że w zaledwie trzy tygodnie roztrwoniliśmy połowę zwyżki z poprzednich 
dwóch miesięcy. Ponadto zasięg i struktura obecnej korekty przypomina spadki z czerwca. 

Sądzę jednak, że zanim rynek powróci do wzrostów, czeka nas zejście jeszcze niżej, choć raczej 
nie niżej niż 1.200 USD. Sygnału kupna nie pokazuje RSI, który wciąż utrzymuje się na poziomach 
neutralnych. W przeciwieństwie do poprzednich tegorocznych dołków, gdy sygnalizował wyprzedanie 
rynku. Następnym potencjalnym przystankiem może być strefa 1.250-1.260 USD wyznaczana przez 
61,8% zniesienia Fibonacciego i 200-sesyjną średnią kroczącą.



  
Sytuacja na rynku złota
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Skala spadków w USD (prawie -5%) robi wrażenie. Ale po uwzględnieniu wpływu umocnienia 
amerykańskiej waluty sytuacja przestaje wyglądać tak dramatycznie. Z punktu widzenia polskiego 
inwestora ostatnie spadki były praktycznie niezauważalne. Zresztą podobnie jak cała tegoroczna 
hossa, której efekty zneutralizowało umocnienie złotego wobec dolara. Warto nadmienić, że królewski 
metal jest w Polsce o 7,7% tańszy, niż był rok temu! Także licząc od początku roku złoto w złotych 
jest pod kreską. Za to dolarowe i eurowe stopy zwrotu wciąż prezentują się całkiem okazale jak na 
bezpieczną i (względnie) stabilną inwestycję.

Ceny złota w wybranych walutach (za uncję)

Waluta USD EUR CHF PLN

Stan na 08.09.2017 1351,20 1119,48 1272,95 4751,13

Max z 52 tyg. 1362,40 1221,10 1302,15 5175,03

Min  z 52 tyg. 1124,50 1056,74 1156,71 4472,67

Stan na 30.09.2017 1284,80 1083,41 1239,92 4672,83

Zmiana w % -4,9% -3,2% -2,6% -1,6%

Koniec 2016 1152,00 978,25 1172,03 4817,10

Stopa zwrotu 1Y -2,9% -7,9% -2,8% -7,7%

Stopa zwrotu YTD 11,5% 10,7% 5,8% -3,0%
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Jak złoto reaguje na podwyżkę w Fedzie?

W tym cyklu Rezerwa Federalna uraczyła nas „aż” czterema podwyżkami stóp procentowych. 
Czyli zdarzeniami teoretycznie niekorzystnie wpływającymi na notowania złota. Stopy były 
podwyższane w grudniu 2015, grudniu 2016 oraz marcu i czerwcu 2017. Ponieważ kolejna podwyżka 
najprawdopodobniej czeka nas w grudniu 2017, warto sprawdzić, co ceny złota robiły tuż przed i tuż po 
decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) podnoszącej stopy. 

Pod uwagę wziąłem 60 sesji poprzedzających decyzyjne posiedzenie FOMC i 60 sesji następujących po 
nim. Wyniki są – moim zdaniem – dość interesujące. 

W okresie ok. trzech miesięcy poprzedzających podwyżkę stopy 
funduszy federalnych notowania złota spisują się raczej słabo: 

w dwóch przypadkach zaobserwowano dość wyraźne spadki 
(odpowiednio -6,1% i -13,4%), w jednym marazm (1,8%) 
i w jednym wyraźny wzrost (o 5,2%). Średnio daje to spadek 
o 3,1%. Zresztą nawet w przypadku wzrostowym w ostatnich 
dwóch tygodniach przed decyzją ceny spadły o 5%. Stąd 
też moja hipoteza, że aż do zapowiadanej na grudzień 

podwyżki stóp w USA dolarowy kurs złota będzie 
wykazywał tendencję spadkową.
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Jak złoto reaguje na podwyżkę w Fedzie?

Oczywiście to tylko statystyka – czyli zasadniczo nic pewnego . To, że coś podobnego zdarzyło 
się cztery razy pod rząd, nie daje absolutnie żadnych gwarancji, że przydarzy się po raz 
piąty. Tym bardziej, że na takie same wykresy patrzą tysiące mądrzejszych ode mnie analityków 
i inwestorów. I oni też wyciągają wnioski z historii. Jeśli jednak do połowy grudnia złoto będzie 
dołować, a potem nagle wystrzeli w górę, to nikogo z Państwa taki ruch nie zaskoczy.
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Ale jeszcze ciekawiej wyglądają obserwacje tego, co złoto robiło 
po podwyżce stóp. Tu wyniki są jednoznaczne: za każdym 

razem odnotowaliśmy silny ruch w górę (kolejno o 18,2%, 
6,6%, 8,2% i 7,5%) w ciągu kolejnych 60 sesji. Zatem sama 
końcówka grudnia oraz styczeń 2017 mają statystycznie 
mocną szansę, by okazać się korzystne dla złota.
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Chiński „Pas i Szlak” a kwestia złota

Nie tylko w Polsce głośno jest o wielkim chińskim projekcie 
„Pasa i Szlaku”. Pekin zamierza wydać ponad sto miliardów 
dolarów na budowę infrastruktury łączącej Państwo 
Środka z Europą. Powstać mają nowe porty, lotniska, 
autostrady i linie kolejowe ułatwiający przepływ 
towarów przez Azję Centralną. To nie tylko wielki plan 
inwestycyjny i handlowy, ale też polityczny mariaż 
wiążący ekonomicznie dwie z trzech największych potęg 
gospodarczych świata.

Nie tylko w Polsce głośno jest o wielkim chińskim projekcie 
„Pasa i Szlaku”. Pekin zamierza wydać ponad sto miliardów 
dolarów na budowę infrastruktury łączącej Państwo Środka z Europą. 
Powstać mają nowe porty, lotniska, autostrady i linie kolejowe ułatwiający przepływ towarów przez 
Azję Centralną. To nie tylko wielki plan inwestycyjny i handlowy, ale też polityczny mariaż wiążący 
ekonomicznie dwie z trzech największych potęg gospodarczych świata.

A przy okazji Chińczycy chcą upiec jeszcze jedną pieczeń. Skoro już ładują miliardy w drogi przez 
pustynie i stepy, to może by „przy okazji” postawić kilka kopalni złota? Chińczycy nie owijają 
w bawełnę, o co (także) chodzi przy okazji nowego „jedwabnego szlaku”. Prezes China National Gold 
Group szykuje akwizycje w Azji Centralnej i apeluje do państw Jedwabnego Szlaku, by razem „cieszyły 
się korzyściami z naturalnego bogactwa”. 

Chińczycy już przeszli od słów do czynów i w maju za miliard dolarów nabyli 15% udziałów 
w Polyusie, największym rosyjskim producencie złota. Z kolei Zijin Mining Group rozwija projekty 
w Tadżykistanie, Kirgistanie i Rosji oraz RPA. Na trasie „Pasa i Szlaku” leży też Uzbekistan – 9. na 
świecie producent złota z potwierdzonymi rezerwami kruszcu rzędu 1700 ton (czyli ponad połowa 
tego co USA). 

W wyścigu po złoto udział bierze też Rosja. Według najnowszych dostępnych danych 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego w lipcu Bank Rosji zwiększył swoje rezerwy o 13,6 ton. 
Od początku roku bank centralny Federacji Rosyjskiej zwiększył swój stan posiadania o 114,2 ton. Jeśli 
Rosjanie nadal będą kupować w tym tempie, a Ludowy Bank Chin nie ujawni nagle dodatkowych kilku 
setek ton złota, to już w lutym Rosja przegoni Chińczyków i wskoczy na szóstą pozycję w globalnym 
„złotym wyścigu”.

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Chiny-ponad-100-miliardow-dolarow-na-projekt-Pasa-i-Szlaku-3691615.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Chiny-ponad-100-miliardow-dolarow-na-projekt-Pasa-i-Szlaku-3691615.html


Złotowieści       30.09.2017 

Pallad droższy od platyny

We wrześniu sporo działo się nie tylko na rynku złota. Pod koniec miesiąca po raz pierwszy od 16 lat 
uncja palladu stała się warta więcej od uncji platyny. To bardzo niecodzienna sytuacja. Przez 
poprzednie 40 lat taka sytuacja zdarzyła się tylko raz. Na przełomie wieku, gdy Rosja nagle zagroziła 
wstrzymaniem dostaw palladu, a ceny białego metalu wystrzeliły w stratosferę przekraczając 
wówczas astronomiczny poziom tysiąca dolarów za uncję. 

Teraz ponownie pallad zbliżył się do trzycyfrowych 
wartości. Za to platyna od lat pozostaje w niełasce 
inwestorów. Metal występujący w przyrodzie znacznie 
rzadziej niż złoto jest obecnie wyceniany o blisko 30% 
niżej od złota! 
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Pallad droższy od platyny

Wszystkiemu winna jest sytuacja na styku polityki i motoryzacji. Po „aferze Volkswagena” silniki 
diesla popadły w niełaskę u europejskich biurokratów i stały się przedmiotem medialnej i politycznej 
nagonki. W efekcie na europejskim rynku spada sprzedaż diesli, a rośnie udział aut napędzanych 
benzyną (bo „elektryki” wciąż nie stanowią realnej alternatywy i pewnie długo się to nie zmieni). Tak 
się składa, że platyna swoje główne zastosowanie znalazła w katalizatorach spalin z silników diesla. 
A palladu używa się w autach benzynowych. Spada więc przemysłowy popyt na platynę i rośnie 
zapotrzebowanie na pallad.

Sytuacja jest nadzwyczajna i na pierwszy rzut oka wygląda na ewidentną okazję inwestycyjną. 
Platyna jest moim zdaniem wyjątkowo tania, a pallad coraz bardziej wygląda na mocno „wygrzaną” 
spekulację. Co jednak nie oznacza, że tania platyna z czasem nie stanie się jeszcze tańsza! 
Jeśli ogarnięte pseudoekologicznym szałem europejskie rządy faktycznie zakażą „ropniaków”, to 
platyna będzie sobie musiała znaleźć nowe zastosowania. A to może potrwać lata. Z drugiej strony 
ceny poniżej tysiąca dolarów za uncję już teraz wykańczają południowoafrykańskie kopalnie platyny. 
Może się więc okazać, że podaż będzie spadać jeszcze szybciej niż popyt.

Jest to jednak spekulacja przeznaczona dla doświadczonych i gotowych na ryzyko inwestorów. 
Niemniej jednak niewielka ekspozycja na platynę (np. poprzez ETF) zaczyna wyglądać kusząco. Nie 
można jednak zapomnieć, że to spekulacja obarczona bardzo wysokim ryzykiem.


