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Drodzy Czytelnicy, 

 Lato powoli się kończy, liście opadają, zbliża się jesień. Ale 
nie w Europejskim Banku Centralnym, który wciąż nie podjął decy-
zji co dalej z programem tworzenia pieniędzy z powietrza, znanego 
pod kryptonimem QE (ang. quantitative easing – ilościowe poluzo-
wanie).

 „Jesienią zadecydujemy o dostosowaniu instrumentów 
naszej polityki monetarnej” – powiedział reporterom Mario Draghi. 
Złoto zareagowało na ten komunikat wybiciem tegorocznego szczy-
tu. 
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 Generalnie złoto nadal ma się dobrze i sukcesywnie powiększało skalę wakacyjnych wzrostów. Przynaj-
mniej licząc w amerykańskiej walucie. Jest jednak dość prawdopodobne, że letniemu rajdowi żółtego metalu 
powoli kończy się paliwo. Zatem inwestorzy o bardziej spekulacyjnym zacięciu powinni zachować ostrożność 
i rozważyć zebranie ze stołu przynajmniej części zysków. O bieżącej sytuacji technicznej i postępującym „prze-
grzaniu” rynku opowiem w rubryce podsumowującej sytuację rynkową (s. 4). 

 Lecz nim do tego dojdziemy, zajmiemy się tematem numeru. Czyli wpływem realnych stóp procento-
wych na zmiany cen złota (s. 2). To fragment dla inwestujących w długim horyzoncie czasowym i zwolenników 
tzw. fundamentów. W tym kontekście łatwiej będzie zrozumieć znaczenie wydarzeń, które czekają nas jesienią. 

 Jeśli wierzyć ekspertom, jeszcze we wrześniu Rezerwa Federalna ma rozpocząć proces „odkręcania” QE, 
w ramach którego „wydrukowała” 3,5 biliona dolarów (temat szerzej poruszymy w następnym numerze). Zaś 
w październiku Europejski Bank Centralny powinien wreszcie podjąć decyzję co do przyszłości europejskiego 
QE. Oba te wydarzenia mogą mieć przemożny wpływ na ceny złota w perspektywie następnych miesięcy.

Sprawdzimy także, jak ostatnie zwyżki wpłynęły na prognozy bankowych analityków (s. 6), którzy  zostali za-
skoczeni wzrostami cen kruszcu niczym drogowcy przez zimę. I wresz-
cie zreferujemy, co w trawie piszczy zarówno w aspekcie globalnym 
(Chiny) jak i krajowym (KNF) (s. 7).

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do lektury

Krzysztof Kolany

Wrzesień to nie jesień



TEMAT NUMERU:  
Stopy procentowe a kwestia złota

Mądrzy ludzie twierdzą, że cena pieniądza jest najważniejszą ceną w go-
spodarce. To od zmian i poziomu stóp procentowych zależą trendy na 
rynkach finansowych. Dotyczy to także złota. W panującym reżymie 
monetarnym to wszechwładne banki centralne kształtują krótkoter-
minowe (a ostatnio nawet manipulują długoterminowymi) stopy 
procentowe. Dopóki nie dojdzie do masowej rebelii inwestorów 
(co moim zdaniem prędzej czy później nastąpi), to od decyzji po-
litycznie nominowanych urzędników w znacznej mierze zależy 
przyszłość naszych pieniędzy.

W tym wydaniu „Złotowieści” przyjrzymy się jednak nie nominalnym, 
lecz realnym stopom procentowym. Realna stopa procentowa to ilo-
raz stopy nominalnej i stopy inflacji. W naszej analizie weźmiemy pod uwagę 
efektywną stopę funduszy federalnych ustalanych przez bank centralny Stanów 
Zjednoczonych (Fed) oraz inflację CPI w USA publikowaną przez rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). 
Bierzemy dane dla Ameryki, ponieważ analizować będziemy ich wpływ na ceny złota (ściśle rzecz 
biorąc: kontraktów terminowych w Nowym Jorku) wyrażonych w USD.

Zdrowy chłopski rozum podpowiada, że im niższe są realne stopy procentowe, tym wyższy powinien 
być popyt na złoto inwestycyjne, co w konsekwencji powinno prowadzić (ceteris paribus) do wyższych 
cen kruszcu. Jeśli bowiem bank centralny ustali stopę procentową na 5% przy inflacji CPI rzędu 3%, to 
realna stopa procentowa wyniesie 1,94%. I mniej więcej na taką stopę zwrotu z bezpiecznych inwesty-
cji (lokata bankowa, bony skarbowe) może liczyć inwestor.

Ale co jeśli bank centralny ustali stopę na zero, a oficjalnie raportowana inflacja utrzymuje się w oko-
licach 2% rocznie? Wtedy zarówno lokaty jak i obligacje skarbowe przynoszą realną utratę kapitału. 
I właśnie z taką sytuacją represji finansowej w świecie Zachodu mamy do czynienia od niemal 10 lat. 
Do Polski ujemne realne stopy procentowe zawitały dopiero w tym roku. 

Choć wielu zdążyło uznać ten stan za „nową normalność”, to dla mnie wciąż pozostaje on aberracją 
nie do utrzymania na dłuższą metę. Zwłaszcza w Europie, gdzie stopy krótkoterminowe są ujemne, 
a długoterminowe (wyznaczane przez rentowności 10-letnich obligacji skarbowych) zwykle pozostają 
w okolicach zera. Postanowiłem zatem sprawdzić, jak w przeszłości w takim otoczeniu spisywało się 
złoto jako ochrona przed finansową represją.
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Realne stopy proc w USA a roczna zmiana cen złota w USD

Jak łatwo można się domyślać, na ogół spisywało się całkiem nieźle. Gdy spojrzymy na wykres nakła-
dający roczną zmianę cen złota w USD na średnioroczny poziom realnych stóp procentowych w USA, 
od razu zauważymy, że coś jest na rzeczy. Im bardziej przesuwamy się w stronę zera („od prawej”), 
tym częściej pojawiają się zwyżki cen kruszcu, zaś spadki bywają coraz łagodniejsze. Znany traderom 
walutowym risk/reward ratio zaczyna się robić coraz korzystniejszy.

Przy czym punktem krytycznym wcale nie jest zero! Złoto zaczynało wykazywać ponadprzeciętne 
stopy zwrotu mniej więcej od momentu, w którym realne krótkoterminowe stopy procentowe 
w Stanach Zjednoczonych spadały poniżej1,5%. Po roku 1969 odnotowano 26 takich lat (co zresztą źle 
świadczy o jakości polityki monetarnej w wykonaniu Rezerwy Federalnej). W 20 na 26 przypadków 
złoto kończyło rok na plusie. Mediana stóp zwrotu w okresach niskich (lub ujemnych) realnych stóp 
procentowych wyniosła 10,5% przy średniej rzędu 16,9%. 

Gdy realne stopy procentowe w USA średniorocznie przekraczały 1,5%, złoto było z reguły kiepską 
inwestycją. Mediana rocznych stóp zwrotu dla tego okresu wyniosła -1,0% przy średniej +3,6%. W 11 na 
20 takich lat żółty metal kończył rok niżej, niż go rozpoczynał.
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http://www.investopedia.com/terms/c/combinedratio.asp
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W sierpniu 2017 roku inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1,7%, zaś efektywna stopa fundu-
szy federalnych 1,16%. Zakładając, że kolejnej podwyżki Rezerwa Federalna dokona dopiero w grudniu 
(o 0,25 pkt. proc., co zresztą nie jest przesądzone), a inflacja CPI utrzyma się na dotychczasowym 
poziomie, to rok 2017 przejdzie do historii jako kolejny okres realnie ujemnych stóp procentowych 
w Ameryce. Zatem statystyka jest po naszej stronie, co zresztą rynek zdążył już zdyskontować – od 
początku roku dolarowe ceny złota poszły w górę o 17%, mniej więcej zgodnie z historyczną średnią dla 
tego typu okresów.

Pamiętajmy jednak, że to tylko statystyka! Nikt nie da gwarancji 100-procentowej skuteczności. Na 
przestrogę powinniśmy zachować rok 2013, gdy mimo ujemnych realnych stóp w USA, złoto zaliczył 
tąpnięcie o 28%. Podobnie jak w roku 1975, gdy przy realnych stopach rzędu -3% kurs królewskiego 
metalu spadł o blisko 20%. Złoto straciło wobec dolara także w 2015, gdy Fed dokonał pierwszej od 
niemal dekady podwyżki stóp procentowych, choć w kategoriach realnych utrzymał je w pobliżu zera. 
Zdarzały się także okresy stosunkowo wysokich realnych stóp procentowych (rzędu 4% i więcej), gdy 
złoto drożało (np. aż o 22,9% w 1986 r.). Zatem wnioski płynące z poziomu realnych stóp procentowych 
należy traktować jako jedną z istotnych przesłanek, a nie jako „pewny typ” na wygranie zakładu. 
Sytuacja na rynku złota
Po wydaniu pierwszego numeru „Złotowieści” kurs kontraktów terminowych na złoto jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki ostro ruszył w górę, z marszu rozbijając strefę oporu na poziomie 
1.295-1.300 USD/oz. Dalej już zgodnie z oczekiwaniami poszło gładko. W drugi piątek września złotem 
handlowano nawet po kursie 1.362.10 USD/oz – a więc najdrożej od roku. I to z dokładnością co do dnia! 
Można więc powiedzieć, że po 365 dniach peregrynacji (łącznie z zejściem w okolice 1100 USD w grud-
niu ’16) wróciliśmy do punktu wyjścia.

Ceny złota w wybranych walutach (za uncję)

Waluta USD EUR CHF PLN

Stan na 23.08.2017 1 294,70 1 092,97 1 245,34 4 684,84

Max z 52 tyg. 1 362,40 1 221,10 1 303,68 5 175,03

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

Stan na 08.09.2017 1 351,20 1 119,48 1 272,95 4 751,13

Zmiana w % 4,4% 2,4% 2,2% 1,4%

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

Stopa zwrotu 1Y 0,7% -5,8% -2,2% -7,6%

Stopa zwrotu YTD 17,3% 14,4% 8,6% -1,4%
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Warto zwrócić uwagę, że złoto zyskało przede wszystkim względem dolara (4,4% od poprzedniego 
wydania „Złotowieści”). Względem euro i franka skala zwyżki była o połowę mniejsza, a licząc w polskim 
złotym cena królewskiego metalu zmieniła się tylko nieznacznie. Jeszcze wyraźniej widać to na dyna-
mice rocznej” złoto jest obecnie tańsze niż rok temu zarówno w EUR, CHF jak i PLN. Zatem główną siłą 
napędową dolarowych cen złota była słabość samego dolara, który od kilku miesięcy traci na całej linii. 
Inwestorzy tracą wiarę w cudowne obietnice prezydenta Trumpa, a i sam Trump szczerze przyznał, że 
woli słabszego dolara i lubi niskie stopy procentowe. Zupełnie jakby sam trzymał oszczędności w złocie 

Pretekstami (a nie przyczynami!) dla wyższych cen złota były też północnokoreańskie „fajerwerki”.  
3 września nieludzka satrapia Kimów prawdopodobnie zdetonowała bombę wodorową. Chyba mało 
kto wyobraża sobie wojnę nuklearną na Półwyspie Koreańskim, lecz mimo to każda kolejna próba 
atomowa Pjongjangu zwiększa napięcie geopolityczne i wprawia uczestników rynków finansowych 
w pewną konsternację. Niby nic się nie dzieje, a jednak część inwestorów woli stanąć bliżej wyjścia 
z systemu... Takim „wyjściem awaryjnym” od zawsze było złoto.
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Na gruncie analizy technicznej sytuacja z obiecującej stała się dość jednoznacznie. Wybicie 1.300 USD 
otworzyło drogę przynajmniej do 1.375 USD (zeszłoroczny szczyt i 38,2% zniesienia bessy z lat 2011-15) 
lub do 1.400 USD (lokalne maksima z 2013 i 2015). Tyle że to scenariusz… nieco zbyt oczywisty i klarow-
ny. Kto miał zająć długą pozycję w oczekiwaniu na jego realizację, ten zapewne już to zrobił. Więc kto 
miałby teraz kupować?
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Zresztą takie właśnie wnioski płyną z analizy pozycji tzw. dużych spekulantów. Długa spekulacyjna 
pozycja netto (SPN) na nowojorskiej giełdzie towarowej według ostatnich dostępnych danych (stan na 
5.09) wzrosła do 245.298 kontraktów. To najwięcej od października 2016 roku, gdy zaczynała się jesienna 
korekta. Tak wysoki stan SPN oceniam jako zagrożenie dla kontynuacji trendu wzrostowego w horyzoncie 
najbliższych tygodni. Oczywiście, złoto może jeszcze drożeć, ale z każdym dolarem wzrostu cen ryzyko 
spadkowej korekty wzrasta. Tym bardziej, że rynek zbliżył się do kolejnej strefy oporu (1375-1400). 
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Względem poprzedniego wydania „Złotowieści” cena złota w przeliczeniu na polskie złote wzrosła 
o ok. 66 zł, czyli 1,4%. Królewski metal z punktu widzenia krajowego inwestora wciąż pozostaje znaczą-
co tańszy (o 7,6%, czyli ok. 360 zł/oz.) niż rok temu. Złoto w PLN jest także niżej, niż zaczynało rok. Taki 
wynik tylko potwierdza zasadność postulatu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego między różne 
klasy aktywów – w tym roku polski inwestor zarabia głównie na akcjach – od stycznia WIG20 zarobił 
już 27,5% i jest o niemal 40% (!) wyżej niż rok temu.  

Kontrakty terminowe na złoto są jednym z popularniejszych instrumentów finansowych. Nawet 
inwestorzy, którzy nie są jakoś specjalnie zainteresowani złotem, od czasu do czasu patrzą, co się dzieje 
z cenami żółtego metalu. Dlatego też każda większa firma inwestycyjna uznaje za punkt honoru posia-
danie własnych prognoz dla złota. 

Sprawdziłem, co bankowi analitycy wróżyli złotu na początku 2017 roku, gdy uncja metalu kosztowała 
ok. 1160 dolarów. Wśród 32 prognoz zebranych przez serwis Bloomberg najniż-

sza zakładała spadek cen złota do 900 dolarów na koniec 2017 roku. Jej au-
torem był Edward Lashinski, zarządzający hongkońskim funduszem 

Rising Glory Finance. Najwyższa prognoza była dziełem szwajcar-
skiego Incrementum AG (robią fenomenalne raporty o rynku 

złota) i zakładała wzrost cen kruszcu do 1.800 dolarów za uncję 
do końca IV kw. 2017 r. Pozostałe przewidywania mieściły się 
w przedziale 1000-1600 USD/oz. z medianą na poziomie 1275 
USD/oz. Mediana prognoz na koniec trzeciego kwartału wyno-
siła 1.250 USD/oz. 
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Prognozy dla złota

Firma Analityk Prognoza
  Q3 17 Q4 17

Bank of America Merrill Lynch M. Widmer 1500 1600

Incrementum AG R. Stoeferle 1350 1500

ING Bank NV H. Khan 1350 1450

Landesbank Baden-Wuerttemberg F. Schallenberger 1300 1350

Prestige Economics LLC J. Schenker 1290 1335

MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA A. Cesarano 1265 1315

Commerzbank AG E. Weinberg 1275 1300

ABN AMRO Bank NV G. Boele 1271 1300

Standard Chartered Bank S. Cooper 1260 1300

RBC Capital Markets S. Walker 1300 1300

Flexihedge Ltd J. Miller 1300 1300

Reel Kapital Menkul Degerler AS E. Erkan 1260 1290

Intesa Sanpaolo SpA D. Corsini 1255 1280

Toronto-Dominion Bank/Toronto B. Melek 1275 1275

Mitsubishi Corp International Europe PLC J. Butler 1250 1270

UniCredit Bank AG J. Hitzfeld 1270 1270

Natixis SA B. Dahdah 1273 1260

Oxford Economics Ltd D. Smith 1255 1260

BNP Paribas SA H. Tchilinguirian 1240 1255

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd B. Gan 1291 1250

Deutsche Bank AG M. Hsueh 1270 1250

Market Risk Advisory Co Ltd N. Niimura 1250 1250

Capital Economics Ltd S. Gambarini 1265 1245

Australia & New Zealand Banking Group Ltd D. Hynes 1235 1232,5

Deutsche Bank AG G. Sporre 1220 1230

Cantor Fitzgerald LP R. Chang 1230 1220

Citigroup Inc N. Agate 1235 1215

Danske Bank A/S J. Pedersen 1200 1210

Citigroup Inc D. Wilson 1200 1210

Westpac Banking Corp J. Smirk 1245 1202

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank G. Vogel 1275 1200

Societe Generale SA R. Bhar 1225 1200

Itau Unibanco Holding SA A. Passos 1240 1198

HSH Nordbank AG J. Edelmann 1200 1170

Bank of China International UK Ltd X. Fu 1200 1150

Hamburger Sparkasse AG I. Schmidt 1150 1150

Emirates NBD PJSC E. Bell 1120 1150

Rising Glory Finance Ltd E. Lashinski 1000 900

 Najniższa 1000 900

 Najwyższa 1500 1600

 Mediana 1257,5 1252,5



Po 9 miesiącach niewiele się pod tym względem zmieniło. Panowie z Incrementum AG posypali głowy 
popiołem i uczciwie przyznali, że poprzednia prognoza okazała się zbyt optymistyczna. Czy może ra-
czej zbyt pospieszna. I spuścili z ceny, schodząc z 1800 do 1500 USD. W ten sposób aktualnie najwyższą 
prognozę dla złota (na Q4 ’17) mają analitycy z Bank of America Merrill Lynch typujący 1600 USD za un-
cję. Poza panem Lashinskim nikt też nie zakłada głębokich spadków – druga najniższa prognoza to 1150 
USD/oz. Mediana to 1.252,50 USD. A więc nieco niżej niż cena z dnia „zaciągnięcia” powyższych prognoz 
(8.09.2017). W kolejnych wydaniach „Złotowieści” będziemy się przyglądać, czy eksperci ze świata 
finansów będą dostosowywać swoje projekcje do wyższych cen złota, czy też to notowania żółtego 
metalu przed końcem roku dostosują się do oczekiwań analityków.

Po rynku krążą słuchy, jakoby giełda w Szanghaju przygotowywała się do uruchomienia rynku kon-
traktów terminowych na ropę naftową. Wiadomość niby bez większego znaczenia – w końcu Chiny 
są drugim największym konsumentem i największym importerem tego strategicznego surowca. 
Ale uwaga: ropa ma być tam notowana i rozliczana w juanach. Jeśli tak się stanie, może to oznaczać 
przełamanie monopolu amerykańskiego dolara na rynku paliw. Co więcej, juan od niedawna może być 
zamieniany na złoto na szanghajskiej giełdzie. Ponadto zagraniczni inwestorzy, banki i firmy energe-
tyczne mają uzyskać swobodny dostęp do obu rynków. 

Zatem Chińczycy podnoszą rękę na jedno ze źródeł globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych. To 
otwarte podważenie tzw. systemu petrodolara, w ramach którego handel ropą naftową i gazem ziem-
nym (a także złotem) odbywa się TYLKO w amerykańskiej walucie. Dwóch takich, którzy kiedyś chcieli 
rozliczać się w innych walutach (Saddam Hussein i Muammar Kadafi), spotkał marny los. Ale z Chiń-
czykami sprawa jest poważniejsza - raczej trudno wyobrazić sobie interwencję US Army w Szanghaju. 

Jeśli faktycznie w Chinach powstanie możliwość wymiany ropy na złoto, może to mieć poważne 
konsekwencje dla światowego ładu monetarnego, opartego o dolara i funkcjonującego praktycznie 
bez udziału złota. Ewentualny koniec systemu petrodolara oznaczałby znacznie niższą wartość dolara 
i zdecydowanie wyższą złota. 
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Chińczycy rzucają wyzwanie dolarowi



Pod koniec sierpnia KNF wpisała na swoją listę ostrzeżeń pu-
blicznych jednego z największych w Polsce sprzedawców 

złota inwestycyjnego. „Na indeksie” znalazła się do nie-
dawna notowana na rynku NewConnect warszawska 
spółka Inwestycje Alternatywne Profit. Nie wiadomo, 
za co dokładnie ta znana i renomowana firma znalazła 
się na liście rozsławionej przez Amber Gold. 

Oficjalny – i bardzo lakoniczny komunikat KNF – głosi, że 
chodzi o podejrzanie popełnienia przestępstwa z art. 287 

i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zarzut 
nieco kuriozalny zważywszy na fakt, że IAP zajmuje się sprzeda-

żą metali szlachetnych, a nie prowadzeniem TFI. 

„Nie rozumiemy decyzji KNF o umieszczeniu nas na liście ostrzeżeń. Dla nas jest to kompletne niepo-
rozumienie. Nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym i nie prowadzimy działalności inwestycyjnej. 
Handlujemy towarem wrażliwym, jakim są kruszce, więc mamy uzasadnione poczucie niesprawiedli-
wości. — powiedział dla pb.pl Mirosław Mejer, prezes Inwestycji Alternatywnych Profit. 

Sprawa jest bardzo poważna i nieprzyjemna. Jeśli rację ma Komisja, to zagrożony może być rynek 
złota inwestycyjnego w Polsce. Ale jeśli wpis okaże bezpodstawny, to polski nadzór finansowy zaliczy 
totalną kompromitację. Sprawy nie ułatwia fakt, że KNF nabrała wody w usta i nie chce powiedzieć, 
o co dokładnie chodzi. Być może czujność Komisji wzbudziła oferta „pożyczki za złoto” , ale to prędzej 
podpadłoby pod paragraf prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia.

Na tym etapie nie sposób przesądzić, kto ma rację. Jednakże od pewnego czasu KNF przejawia objawy 
nadgorliwości w ostrzeganiu Polaków. Nie ma praktycznie tygodnia, aby na liście ostrzeżeń nie pojawił 
się jakiś nowy podmiot. Niedawno Komisja ostrzegała przed nijakim Jarosławem K., co wzbudziło 
sporo wesołości nie tylko w branży finansowej. Wcześniej nadzór przestrzegał przed inwestowaniem 
w kryptowaluty czy przed spekulacją na Foreksie. W czerwcu na liście ostrzeżeń znalazła się też 
niezwiązana z branżą finansową spółka mySafety. Sprawa przypomina sytuację z „Procesu” Kafki: 
firma została oskarżona, ale nie wie o co. Za to już poniosła karę w biznesie równą karze śmierci: bank 
zamknął jej rachunek firmowy.  
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Komisja Nadzoru Finansowego 
ostrzega przed dilerem złota

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedawca-zlota-na-liscie-ostrzezen-KNF-7540553.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedawca-zlota-na-liscie-ostrzezen-KNF-7540553.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprzedawca-zlota-na-liscie-ostrzezen-KNF-7540553.html
http://http://pozyczkazazloto.pl/
http://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-ostrzega-przed-Jaroslawem-K-7541528.html
http://https://www.pb.pl/nadzor-informuje-mysafety-bankrutuje-870721

