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Drodzy Czytelnicy, 

mam przyjemność oddać w Państwa ręce premierowy egzem-
plarz biuletynu o złocie. Celem „Złotowieści” jest zapewnienie 
regularnej i aktualnej informacji o sytuacji na rynku złota  
i innych metali szlachetnych. Informacja pozwala wyciągać 
wnioski i uzyskać przewagę nad tymi, którzy są jej pozbawieni 
lub jej nie rozumieją. Życzyłbym sobie, aby dzięki tej publikacji 
znaleźli się Państwo po wygranej stronie rynku.

„Złotowieści” są niezależną, aczkolwiek subiektywną publikacją poruszającą tematykę inwesto-
wania w złoto w świecie ogarniętym przez kryzys systemu finansowego i towarzyszącym mu 
zawirowaniom. Inwestycja w złoto jak zwykle w takich ciekawych czasach stanowi zabezpieczenie 
oszczędności i trzon dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

To lektura dla tych, którzy biorą swoją przyszłość we własne ręce. Dla tych, którzy nie chcą zdawać 
się na łut szczęścia i dla których sama nadzieja jest marną strategią. Dla tych, którzy wolą wiedzieć 
raczej więcej niż mniej. Inwestor poinformowany to inwestor przygotowany na to, co może nastą-
pić. Tak, aby później był w stanie podjąć samodzielną i przemyślaną decyzję. W myśl zasady:  
„Nie możesz pokierować wiatrem, ale możesz ustawić żagle”. 

Moim celem nie jest wyręczanie Czytelników w samodzielnym i krytycznym myśleniu. Proszę 
pamiętać, że odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne zawsze jest kwestią indywidualną.  
Nie zamierzam dostarczać Państwu rekomendacji (za co zresztą w warunkach polskich groziłoby 
więzienie). Oferuję tylko (albo aż) rzetelną informację, analizę trendów i własny komentarz  
do bieżącej sytuacji na rynku złota. 

Zapraszam do lektury,

Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
k.kolany@bankier.pl

        25.08.2017  
Złotowieści  



TEMAT NUMERU:  
Niemcy zakończyli repatriację złota

23 sierpnia niemiecki bank centralny poinformował o zakończeniu programu repatriacji rezerw złota. 
Trzy lata przed zapowiedzianym wcześniej terminem Bundesbank wycofał całe złoto składowane  
w Paryżu oraz przerzucił 300 ton kruszcu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. W ten sposób  
na niemieckiej ziemi znalazła się połowa rezerw złota Republiki Federalnej.

Program repatriacji złota Bundesbank dość niespodziewanie ogłosił w styczniu 2013 roku. Początkowo 
operacja szła jak po grudzie. W pierwszym roku sprowadzono tylko 32 tony z Paryża i zaledwie 5 ton z 
Nowego Jorku. Ta opieszałość wzbudziła podejrzenia, czy aby niemieckie złoto faktycznie leży  
w zagranicznych skarbcach. Bundesbank za każdym razem dementował tego typu pogłoski, zapew-
niając o wzorowej czystości, masie i ilości sprowadzanych sztab. Aby zwiększyć zaufanie do oficjalnych 
statystyk, wiosną 2018 roku bank centralny RFN ma opublikować zaktualizowaną listę zawierającą 
dokładne informacje (próba złota, oznaczenie itp.) o wszystkich posiadanych sztabach.

Źródło: Bundesbank

Przewiezienie (i sprawdzenie) 53.780 złotych sztab ważących łącznie 674 ton zajęło Niemcom 4,5 roku. 
Od teraz 50,6% niemieckiego złota znajduje się w kraju, a reszta w skarbcu nowojorskiej Rezerwy 
Federalnej (1236 ton) i w Banku Anglii (432 tony). Niemcy mają drugie na świecie (po amerykańskich) 
oficjalne rezerwy złota. Zostały one zgromadzone już po II wojnie światowej na skutek generowania 
sporych nadwyżek w handlu zagranicznym. 

Jawna i głośna repatriacja niemieckiego złota jest wydarzeniem znamiennym. Trudno ją odebrać ina-
czej niż jako wyraz braku zaufania do dotychczasowych kustoszy złota (czyli rządów Francji  
i USA) oraz podkreślenie własnej suwerenności i rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej. To także 
kolejny sygnał świadczący o tym, że w nowym systemie monetarnym złoto prawdopodobnie odegra 
znaczącą rolę, w każdym bądź razie większą niż obecnie. Jeśli miałoby być inaczej, to po co Niemcy 
fatygowaliby się za Atlantyk po ten „barbarzyński relikt”? 
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Niemiecki program repatriacji złota w podziale na lata

 Przetransferowane  Łącznie Procent
 z Paryża z Nowego  Jorku  planu

2013 32 t 5 t 37 t 5%

2014 35 t 85 t 120 t 18%

2015 111 t 99 t 210 t 31%

2016 105 t 111 t 216 t 32%

2017 91 t - 91 t 14%

Łącznie 374 t 300 t 674 t 100%

https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/BBK/2017/2017_08_23_transfer_gold.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-szykuja-plan-awaryjny-2738686.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bundesbank-potwierdza-niemieckie-zloto-wraca-do-kraju-2738574.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-pytaja-gdzie-jest-nasze-zloto-3041449.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-pytaja-gdzie-jest-nasze-zloto-3041449.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-szykuja-plan-awaryjny-2738686.html


  
Sytuacja na rynku złota

Mówią, że okres wakacyjny zwykle łączy się z letnią flautą na rynku złota. Cóż, najwyraźniej nie tym 
razem. Po okresie czerwcowej słabości w połowie lipca dolarowe notowania kruszcu ruszyły w górę, 
wykonując trwający sześć tygodni rajd „na północ”. Od lokalnego dołka (1.204 USD/oz) do szczytu 
(1.305 USD) zyskując niemal równo sto dolarów na uncji.

Źródło: Bankier.pl, Bloomberg

Czynników wspierających notowania złota było kilka i  trudno wskazać, który z nich miał wpływ decy-
dujący. Po pierwsze, złotu – podobnie jak innym bezpiecznym aktywom – pomogły perturbacje  
na najważniejszych rynkach akcji, gdzie trend wzrostowy uległ wyhamowaniu. Po drugie, swoje trzy 
grosze dodały napięcia geopolityczne: słowne utarczki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą  
Północną oraz napięcie militarne między Chinami a Indiami. 

Po trzecie, zmieniły się oczekiwania względem polityki banków centralnych. Jeszcze wiosną sądzono, 
że Rezerwa Federalna będzie w dość równym tempie podnosiła stopy procentowe i że Europejski Bank 
Centralny wreszcie zdecyduje się na jakiś ruch przywracający monetarną normalność w strefie euro. 
Ale teraz rynek coraz mocniej wątpi, czy do końca roku Fed choć raz podniesie stopy procentowe. 
Rozwiewają się też szanse na ograniczenie (o zakończeniu nawet nie wspominając!) europejskiego 
programu skupu obligacji (QE). Oznacza to, że realne stopy procentowe po obu stronach Atlantyku 
zapewne jeszcze długo pozostaną ujemne, co skłania do zastępowania złotem lokat bankowych czy 
obligacji skarbowych. 

Ostatnie wzrosty poprawiły sytuację techniczną. W sierpniu kurs złota przełamał linię wieloletniego 
trendu spadkowego i powrócił ponad swą 200-sesyjną średnią kroczącą. Samo w sobie to jeszcze  
niczego nie przesądza, ale na gruncie analizy techniczne stanowi dość zachęcający sygnał.
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Ceny złota w wybranych walutach (za uncję)

Waluta USD EUR CHF PLN

Stan na 21.07.2017 1 254,90 1 074,97 1 185,62 4 588,36

Max z 52 tyg. 1 357,45 1 221,10 1 313,14 5 211,33

Min  z 52 tyg. 1 124,50 1 056,74 1 156,71 4 472,67

Stan na 23.08.2017 1 294,70 1 092,97 1245,34 4684,84

Stopa zwrotu 1M 3,2% 1,7% 5,0% 2,1%

Koniec 2016 1 152,00 978,25 1 172,03 4 817,10

Stopa zwrotu 1Y -3,5% -7,6% -3,3% -3,3%

Stopa zwrotu YTD 12,4% 11,7% 6,3% -2,7%
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Sytuacja na rynku złota

W horyzoncie krótkoterminowym rynek zdaje 
się wyczerpywać potencjał do dalszych wzrostów, 
dotarłszy do strefy oporu zlokalizowanej wokół 
1.300 USD/oz. Pokonanie tych zasieków teore-
tycznie otwierałoby drogę ku okolicom 1.400 USD 
– czyli lokalnych szczytów z lat 2013, 2014 i 2016. 
Dopiero po ich zdobyciu  moglibyśmy mówić 
o faktycznym powrocie hossy na rynek złota. 
By tak się stało, rynek potrzebuje dodatkowych 
katalizatorów: zdecydowanej zmiany oczeki-
wań względem przyszłych stóp procentowych 
(zwłaszcza realnych!) lub zachwiania hossy  
na rynkach akcji. Ale to może być temat dopiero 
na rok 2018 lub wręcz 2019.
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Źródło: Bankier.pl



  
Sytuacja na rynku złota

Dzięki osłabieniu dolara polscy inwestorzy mogą się cieszyć złotem tańszym niż rok temu. Uncja  
królewskiego metalu jest obecnie wyceniana na ok. 4.682 złotych, a więc o ponad 400 zł mniej niż 
jeszcze w kwietniu i aż o 900 zł mniej niż w szczycie brexitowej paniki nieco ponad rok temu. Mimo 
obserwowanych od lipca 2016 spadków ceny złota w PLN od grudnia 2013 roku utrzymują się  
w trendzie wzrostowym. Wydaje się, że szanse na powrót poniżej 4.000 zł za uncję są już niewielkie.
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„Ogień i gniew” a ceny złota

Najciekawsza w ostatnim czasie sesja na rynku złota rozegrała się 9 sierpnia, gdy kurs żółtego metalu 
poszedł w górę o 1,2%, przebijając linię 5-letniego trendu spadkowego i wyznaczając 4-miesięczne 
maksimum. Katalizatorem (lub jak kto woli: pretekstem) dla tych wzrostów były słynne już słowa  
Donalda  Trumpa skierowane do północnokoreańskiego reżymu. „Spotka ich ogień i gniew (ang. fire 
and fury), jakich świat nigdy nie widział” – zagroził Pjongjangowi prezydent atomowego supermocar-
stwa. Słowa te zapewne nie były przypadkowe – podobnie brzmiącej groźby 72 lata temu wobec Japo-
nii użył inny gospodarz Białego Domu – Harry Truman. Skończyło się dwoma nuklearnymi grzybami 
nad azjatyckim antagonistą Ameryki. Osobiście nie wierzę w „wymianę atomówek” pomiędzy USA  
a KRLD, ale Trump dał znak, że Waszyngton nie ugnie się przed użyciem wszelkich środków w obronie 
swych wpływów na Pacyfiku. A prawdziwym adresatem tych słów najprawdopodobniej było kierow-
nictwo coraz bardziej rozpychającej się w tym regionie Chińskiej Republiki Ludowej.

Źródło: Bankier.pl, Bloomberg

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zloto-blisko-tegorocznych-szczytow-7537001.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trump-obiecuje-Korei-Polnocnej-ogien-i-gniew-3728145.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trump-obiecuje-Korei-Polnocnej-ogien-i-gniew-3728145.html
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Spekulanci odbudowują pozycje

Gdy w połowie lipca spekulacyjny kapitał został „pogoniony” z rynku złota, był to dobry moment  
na zajęcie długiej pozycji. Teraz sytuacja nie jest już tak klarowna. Według ostatnich dostępnych da-
nych (stan na koniec sesji w dniu 15.08) amerykańskiego nadzoru nad rynkami towarowymi (CFTC) 
długa spekulacyjna pozycja netto (SPN) w kontraktach na złoto wzrosła do 187.734 kontraktów – to 
przeszło trzy razy więcej niż miesiąc wcześniej!
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SPN została więc dość szybko odbudowana i zbliżyła się do tegorocznych maksimów z kwietnia  
i czerwca. Lecz wciąż jest zdecydowanie niższa, niż rok temu, gdy na fali brexitowych lęków fundusze 
ewidentnie przesadziły z ekspozycją na złoto. Obecny stan uznaję za negatywny czynnik w krótkim 
terminie, ale to wciąż poziom względnie neutralny w dłuższym okresie. SPN jest wskaźnikiem  
kontrarnym – ekstremalnie niskie wartości można traktować jako sygnał kupna, a ekstremalnie  
wysokie jako ostrzeżenie przed spadkową korektą.

Źródło: Bankier.pl, Bloomberg
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/Spekulanci-pogonieni-z-metali-szlachetnych-7533037.html


  
Nie ma boomu na złoto

Kwartalne statystyki Światowej Rady Złota (WGC) pokazały umiarkowany (o 10% rdr) spadek global-
nego popytu na złoto. W całym pierwszym półroczu 2017 roku słaby był zwłaszcza popyt na wyroby 
jubilerskie, mimo że na rynek dynamicznie wrócili nabywcy z Indii. Z zakupami fizycznego złota 
wstrzymywali się także inwestorzy. Mniejszy niż rok temu był zarówno napływ gotówki do funduszy 
typu ETF. Globalnie zmalało także zainteresowanie złotymi monetami i sztabkami. Z tych statystyk 
wyłania się jeden wniosek: świat jest bardzo daleki od jakiegokolwiek boomu na złoto. Wręcz  
przeciwnie: żółty metal pozostaje aktywem nieco zapomnianym, co traktuję jako dobry prognostyk 
na przyszłość.
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Okresowymi fluktuacjami ilości nabywanej złota nie warto się specjalnie przejmować. W skali całego 
dostępnego na rynku złota (szacowanego na 180 tysięcy ton) owe nieco ponad cztery tony nabywane 
(i sprzedawane) co roku stanowi margines. Złoto zawsze jest i można je kupić. To tylko (albo aż!)  
kwestia ceny. Złota nie zabraknie. Za to w kryzysowej sytuacji może być niewielu takich, którzy będą 
w stanie wyłożyć odpowiednią ilość papierowej gotówki za złotego Krugerranda. 

Ale do takiej sytuacji droga jest jeszcze daleka: wartość ilości nabytego złoto w 2016 roku WGC oszaco-
wała na 4.337,4 ton, co przy obecnych cenach daje niespełna 180 mld dolarów. To kompletny margines 
w skali globalnego rynku finansowego. Dla porównania, w lipcu dzienne obroty akcjami na nowojor-
skiej giełdzie (NYSE) wyniosły średnio 58 mld dolarów. Zatem w ciągu tygodnia na nowojorskie giełdzie 
(a rynki obligacji i Forex są zdecydowanie większe) obraca się akcjami wartymi więcej niż roczny obrót 
złotem.

Źródło: Bankier.pl

0

120

240

360

480

600

III
kw.'17

IVIIIIII
kw.'16

IVIIIIII
kw.'15

IVIIIIII
kw.'14

IVIIIIII
kw.'13

IVIIIIII
kw.'12

IVIIIIII
kw.'11

IVIIIIII
kw.'10

Ilość nabywanych złotych sztabek i monet (w tonach)

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-ma-boomu-na-zloto-7536130.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Nie-ma-boomu-na-zloto-7536130.html
http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=table&key=3133&category=3
http://www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=table&key=3133&category=3
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„Amerykańskie złoto jest bezpieczne”

Amerykański sekretarz skarbu Steve Mnuchin udał się  
z niecodzienną wizytą do Fortu Knox i po wizycie  
w słynnym skarbcu obwieścił światu, że amerykańskie 
złoto „jest bezpieczne”. Była to pierwsza zewnętrzna wi-
zytacja amerykańskich rezerw złota od przeszło 40 lat.

 „Przypuszczam, że złoto wciąż tam jest. Byłby to napraw-
dę temat na film, gdybyśmy weszli, a złota by tam nie 
było” – żartował Steve Mnuchin przed wejściem do amery-
kańskiego skarbca złota (United States Bullion Depository) 
zlokalizowanego na terenie bazy wojskowej Fort Knox  
w stanie Kentucky.

Amerykański sekretarz skarbu nawiązał w ten sposób do „teorii spiskowych”, według których rezerwy 
złota Stanów Zjednoczonych zostały wyprzedane (lub wyleasingowane) i opuściły słynny skarbiec. 
Faktem jest, że ostatni niezależny audyt rezerw złota w Forcie Knox odbył się w roku... 1953.  Warto 
odnotować, że pan Mnuchin nie powiedział, że widział amerykańskie złoto w skarbcu i nie potwierdził 
jego obecności. Stwierdził tylko, że „jest bezpieczne”.

Od pewnego czasu przekonanie o obecności ponad 4,5 tys. ton złotych sztab w Forcie Knox pozostaje 
kwestią wiary w prawdomówność federalnych urzędników i sporządzanych przez nich raportów. 
Stany Zjednoczone dysponują największymi rezerwami złota na świecie, oficjalnie raportując 8.133,5 
ton. Ponad połowa z nich powinna znajdować się na terenie Fortu Knox.

Mnuchin jest dopiero trzecim w historii USA sekretarzem skarbu, który odwiedził zbudowany w roku 
1936 skarbiec w Forcie Knox. Poprzednia wizyta na tym szczeblu miała miejsce w roku 1948, gdy pod 
Louisville przybył John Snyder.

Według oficjalnych danych w skarbcu w Forcie Knox powinno się znajdować 147,34 mln uncji (4.582,85 
ton) złota stanowiącego własność rządu Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie zebrano złoto, które 
w roku 1933 prezydent Franklin Delano Roosevelt skonfiskował Amerykanom na podstawie dekretu 
numer 6102.

  
NIE PRZEGAP!
Następny biuletyn „Złotowieści” już we wrześniu

http://www.gold.org/research/latest-world-official-gold-reserves
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/goldRpt/current_report.htm

