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Drodzy Czytelnicy, 

  Od poprzedniego wydania „Złotowieści” na 
rynku złota niewiele się zmieniło. Zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami jesienna korekta trwa w najlepsze i póki 
co niewiele przemawia na rzecz jej rychłego zakończenia. 
Więcej w rubryce dedykowanej bieżącej sytuacji na 
rynku (s. 4). 

Mamy zatem dobrą okazję, aby poświęcić nieco czasu 
narzędziom analitycznym. W „temacie numeru” 
(s. 2) weźmiemy na warsztat sprawozdania z pozycji 
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dużych graczy na amerykańskim rynku terminowym. Według mnie to przydatne narzędzie do 
wychwytywania średnioterminowych sygnałów kupna i sprzedaży złotych kontraktów.

Analizę pozycji na rynku „wirtualnego” złota wzbogacimy o statystyki napływu gotówki od/do 
funduszy ETF (s. 6), które (przynajmniej w wersji oficjalnej) zamieniają papierowe pieniądze na 
fizyczny metal. 

Numer zakończymy podsumowaniem najnowszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który 
zapowiedział wydłużenie programu „dodruku pieniądza” przynajmniej do września 2018 roku. 
Co prawda naczelny drukarz strefy euro będzie kręcił korbą nieco wolniej niż do tej pory, ale nie 
dlatego pierwsza reakcja rynku złota była negatywna (s. 7).

Pozdrawiam i zapraszam do lektury czwartego wydania „Złotowieści”

Krzysztof Kolany

Jesienna korekta trzyma się mocno



TEMAT NUMERU:  
Jak odkodować CoTy?  (cz. I)

W Polsce mamy jeden scentralizowany nadzór nad rynkiem finansowym, zwany Komisją Nadzoru 
Finansowego. Amerykanie, którzy w tworzeniu biurokracji potrafią zawstydzić Europejczyków, mają 
kilka tego typu instytucji nadzorujących różne sektory rynku. Jednym z nich jest Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC). To federalna agenda mająca nadzorować i kontrolować rynek kontraktów 
terminowych na giełdach towarowych.

CFTC powstała jesienią 1974 roku. Czyli po tym, jak prezydent Richard Nixon zerwał wymienialność 
dolara na złoto, doprowadzając do wybuchu inflacji w Stanach Zjednoczonych, co skutkowało m.in. się 
nasiloną „spekulacją” (lub raczej zabezpieczeniem antyinflacyjnym) na rynkach towarowych. Przez 
lata CFTC często przymykała oko na wszelakie szwindle na rynkach commodities, ale jej istnieniu 
zawdzięczamy jedno przydatne narzędzie.

Po zakończeniu każdej wtorkowej sesji CFTC publikuje raport zatytułowany Commitments of Traders  
(w luźnym i nieprofesjonalnym tłumaczeniu: zaangażowanie handlowców). Dane te zawierają liczbę 
i rodzaj pozycji (krótka/długa) otwartych przez różne grupy uczestników rynku na amerykańskich 
rynkach terminowych. Raporty CoT publikowane są co piątek o 21:30 czasu polskiego na stronie 
internetowej CFTC. Inwestorzy mają więc sporo czasu na ich analizę oraz równy dostęp do tej informacji. 
Mankamentem CoT-ów jest fakt, że gdy możemy już zrobić z nich użytek (w poniedziałek), to oferują 
stan wiedzy sprzed kilku sesji. 

Zaletą jest za to długa, sięgająca ponad 30 lat historia danych. Z raportów CoT dowiemy się o liczbie 
otwartych pozycji w kontraktach terminowych na amerykańskich giełdach towarowych (w tym 
notowanych tam kontraktów walutowych czy na stopę procentową). Ale najważniejsza jest informacja 
o liczbie krótkich i długich pozycji wśród poszczególnych kategorii 
inwestorów. CFTC podzieliła uczestników rynku na podmioty 
komercyjne (ang. commercials) i spekulacyjne (non-commercials). 
W nowym formacie, obejmującym dane od roku 2006 podział 
jest bardziej szczegółowy i obejmuje „dilerów”, „zarządzających 
pieniędzmi”, podmioty lewarowane i pozostałych. Do 
analizy mamy dostępne dwa zasadnicze warianty: tylko 
rynek kontraktów terminowych oraz statystyki łącznie dla 
kontraktów i opcji.
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http://www.cftc.gov/index.htm
http://www.cftc.gov/index.htm
https://www.bankier.pl/wiadomosc/45-lat-temu-Nixon-zamknal-zlote-okno-7473819.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/45-lat-temu-Nixon-zamknal-zlote-okno-7473819.html
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
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Osobiście ze względu na dłuższą dostępną historię preferuję stary format 
danych, a podział na „spekulantów” i „zabezpieczających się” uważam 

za wystarczający. W przypadku złota sytuacja jest bowiem 
szczególna, ponieważ w gronie „commercials” nie występują 
kopalnie, lecz duże banki bulionowe (typu JP Morgan, HSBC i tym 
podobni). Za to po stronie „non-commercials” zwyczajowo mamy 
wszelkiej maści „dużych spekulantów”: fundusze hedgingowe, 
banki inwestycyjne czy dużych niezależnych traderów.  

 
 

Istnieją różne szkoły interpretowania statystyk CoT w odniesieniu do rynku złota. Jedni analizują 
wielkość krótkiej pozycji „commercials”, łącząc ją z podejrzeniami o manipulację rynku przez dużych 
graczy. Sam wolę patrzeć na drugą stronę tego medalu –na spekulacyjną pozycję netto. Czyli na 
różnicę w liczbie kontraktów kupionych (pozycja długa) nad wystawionymi (pozycja krótka) w grupie 
spekulacyjnie nastawionych uczestników rynku. W przypadku złota spekulacyjna pozycja netto (SPN) 
jest niemal zawsze długa.

Jak interpretować sygnały płynące z CoT-ów, opowiem Państwu w następnym numerze „Złotowieści”.

TEMAT NUMERU:  
Jak odkodować CoTy?  (cz. I)

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/fundusz-hedgingowy
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Deutsche-Bank-przyznal-sie-do-manipulacji-na-rynkach-zlota-i-srebra-7359930.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Deutsche-Bank-przyznal-sie-do-manipulacji-na-rynkach-zlota-i-srebra-7359930.html
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 Sytuacja na rynku złota

„Rynek wszedł w poważniejszą korektę i trudno obecnie przewidywać gdzie i kiedy się ona zakończy” 
– to zdanie z poprzedniego wydania „Złotowieści” wciąż pozostaje aktualne. Na początku października 
– tuż po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy - kurs złota usiłował przetestować najbardziej 
oczywiste wsparcie na poziomie ok. 1260 USD/oz, wyznaczane przez 61,8% zniesienia wakacyjnych 
wzrostów. Nieudana próba testu skutkowała zwyżką w okolice 1300 USD/oz. 

Po sześciu z rzędu wzrostowych sesjach do głosu ponownie doszły złote niedźwiedzie. Po decyzji 
Europejskiego Banku Centralnego o zmniejszeniu (z 60 mld do 30 mld euro miesięcznie) i wydłużeniu 
(do września 2018 r.)  programu skupu obligacji kurs złota obciążony presją umacniającego się dolara 
spadł w pobliże 1270 USD/oz. 

Ceny złota w wybranych walutach (za uncję)

Waluta USD EUR CHF PLN

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

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 26.10.2017 1271,80 1097,80 1270,84 4661,75

Zmiana w % -1,0% 1,3% 2,5% -0,2%

Stan na koniec 2016 1152,00 1093,52 1172,03 4817,10

Stopa zwrotu 1Y 0,1% -6,3% 0,3% -8,0%

Stopa zwrotu YTD 10,4% 0,4% 8,4% -3,2%



  
Sytuacja na rynku złota

Złotowieści       27.10.2017 

Sądzę, że rynek ponownie przetestuje poziom 1260 USD, gdzie w tej chwili znajduje się także 200-sesyjna 
średnia krocząca. Nie zdziwiłbym się, gdyby wsparcie to zostało przełamane. Rynek już dwukrotnie 
w 2017 roku (w maju i lipcu) pokazał, że lubi zatrzymać się 20-30 USD poniżej „dwusetki”, zakładając 
pułapkę na zbyt chciwe niedźwiedzie. Pamiętajmy też, że nad złotem wisi groźba grudniowej podwyżki 
stóp w Rezerwie Federalnej i coraz bardziej realne ryzyko poważniejszej korekty na parze euro-dolar. 
Zatem do końca roku na rynku złota nie spodziewałbym się wzrostowych fajerwerków. Spadkowy 
scenariusz zostałby zanegowany dopiero po wybiciu październikowego szczytu (1306 USD/oz.).

Niewiele zmienia się, jeśli spojrzymy na rynek przez pryzmat inwestora z Polski zainteresowanego 
zakupem fizycznego metalu. Kurs złota wyrażony w polskich złotych od lipca utrzymuje się na linii 
trendu wzrostowego rozpoczętego w grudniu 2013 roku. Teoretycznie kurs złota w PLN nie powinien 
trwale spaść poniżej linii trendu, ale w praktyce ze względu na wysoką zmienność na parze USD/PLN 
niczego tu nie należy przesądzać. Ani też wyciągać pochopnych wniosków.

Z punktu widzenia długoterminowego inwestora lokującego nadwyżki finansowe w fizycznym metalu 
sytuacja wciąż jest korzystna. Królewski metal można kupić o 4% taniej niż na początku roku oraz o 7,6% 
taniej niż rok temu. O złocie znów zrobiło się cicho, co także jest dobrym sygnałem. Nie od dziś wiadomo, 
że poważne pieniądze nie lubią rozgłosu.
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Pieniądze płyną do „złotych” ETF-ów

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej popularnym sposobem inwestowania w złoto jest zakup 
jednostek ETF (Exchange Traded Funds – dosłownie: fundusze notowane na giełdzie). To pasywnie 
zarządzane fundusze inwestycyjne, których jednostki znajdują się w ciągłym obrocie giełdowym – 
kupuje i sprzedaje się je ta samo jak akcje, za pośrednictwem zwykłego rachunku maklerskiego. Więcej 
informacji znajdą Państwo w artykule zatytułowanym „Inwestowanie przez ETF-y”. 
 
Na potrzeby naszych analiz wystarczy nam kilka podstawowych informacji. ETF jest pośrednikiem, który 
zbiera od inwestorów gotówkę i od razu za praktycznie 100% zebranych pieniędzy kupuje odpowiednią 
ilość fizycznie istniejącego złota. Kurs jednostki ETF dość wiernie odzwierciedla cenę przypadającej nań 
ilości złota ( np. 1/10 uncji). Gdy jest więcej chętnych na zakup niż na sprzedaż jednostek ETF, sponsor 
funduszu emituje nowe jednostki, równocześnie kupując odpowiednią ilość królewskiego metalu. Jeśli 
przeważają zlecenia sprzedających, to złoto jest wymieniane na gotówkę. Tak to z grubsza działa.
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestowanie-przez-ETF-y-7534977.html


ETF-y są zatem istotnym komponentem zarówno po stronie popytu jak 
i podaży złota. W latach 2003-12 (czyli od momentu powstania) ETF-y 
regularnie zwiększały swój stan posiadania, napędzając hossę. 
Ale w latach 2013-15 klienci tych funduszy masowo sprzedawali 
jednostki, co doprowadziło do rzucenia na rynek sporych ilości 
fizycznego metalu i w konsekwencji spadku cen i długotrwałej 
bessy.

Lecz od zeszłego roku do ETF-ów znów płynie gotówka. Po szalonych 
zakupach w 2016 roku (545 ton!), napływ pieniędzy wyraźnie się zmniejszył, 
ale ETF-y wciąż kupują złoto. Do końca grudnia ich stan posiadania powiększył się o blisko 180 ton. 

Patrząc na politykę Europejskiego Banku Centralnego utrzymującego ujemne stopy procentowe (patrz 
s. 6) nie powinno dziwić, że w 2017 złote ETF-y stały się szczególnie popularne w Europie. 

 Pieniądze płyną do „złotych” ETF-ów
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26 października Europejski Bank Centralny podjął chyba najważniejszą decyzję w 2017 roku. Zgodnie 
z oczekiwaniami tempo „dodruku pieniądza” (zwane oficjalnie programem skupu aktywów – APP) od 
stycznia zostanie ograniczone o połowę, do 30 miliardów euro miesięcznie. Uruchomione w marcu 
2015 roku europejskie QE (ang. quantitative easing – ilościowe poluzowanie) zostanie przedłużone 
przynajmniej do końca września 2018 roku. Z wypowiedzi Mario Draghiego wynika, że nie jest to 
ostateczny termin zakończenia APP.

W ramach „ilościowego poluzowania” (QE) polityki monetarnej EBC skupił aktywa za 2,1 biliona euro, 
o tyle samo zwiększając podaż pieniądza. Przez następne 11 miesięcy EBC dołoży jeszcze przynajmniej 
390 mld euro. Oznacza to, że strumień świeżego pieniądza jeszcze przez długi czas będzie płynął na 
rynki finansowe eurolandu (i będzie on powiększony o reinwestycje kapitału z zapadających obligacji 
znajdujących się w posiadaniu EBC), zaniżając rynkowe stopy procentowe i utrzymując chorą sytuację 
w postaci ujemnych rentowności europejskich obligacji. Rekordowo niskie stopy procentowe w strefie 
euro (refinansowa w wysokości 0,00% i depozytowa -0,40%) pozostaną z nami zapewne przez cały 2018 
rok (jeśli wręcz nie zostaną obniżone) i być może także przez większość 2019.

Zatem koszt alternatywny trzymania złota z punktu widzenia inwestora z Niemiec czy Francji wciąż 
pozostanie zerowy lub wręcz ujemny! Dodajmy do tego, że europejskie akcje wyceniane są już bardzo 
wysoko (DAX ma c/z rzędu 19), a na rynku nieruchomości powoli zaczyna tworzyć się bańka spekulacyjna. 
W takim układzie złoto pozostaje jedyną alternatywą jako względnie bezpieczna lokata 
kapitału. Październikowa decyzja EBC pieczętuje ten układ prawdopodobnie na cały 2018 rok lub nawet 
jeszcze dłużej.

O ile długoterminowe efekty decyzji EBC są w mojej ocenie 
pozytywne dla złota, o tyle bezpośrednia reakcja kursu żółtego 
metalu była negatywna. Tyle że mówimy tu o dolarowych cenach 
złota, które spadły tego dnia o 0,7% za sprawą umocnienia USD 
wobec euro. Ale jeśli spojrzymy na notowania kruszcu wyrażone 
w EUR (a także w PLN), to zobaczymy dwie mocne białe świece 
na wykresie dziennym. Łączny wzrost ceny złota w euro wyniósł 
1,7%.

„Rekalibracja” QE w strefie euro a kwestia złota
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