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Zanim zainwestujesz na konkretnym rynku – czy to jest rynek ropy 
naftowej, złota czy kawy – najpierw poznaj fundamenty tego rynku 
i dowiedz się, co wpływa na ceny konkretnego surowca lub towaru. 
Nie daj się zaskoczyć!

Dotyczy to głównie surowców strategicznych dla przemysłu, takich jak 
ropa naftowa czy metale przemysłowe, lecz także towarów stanowiących 
bazę żywienia konsumentów – np. zbóż, takich jak pszenica czy ryż.

Jest ona istotna także na rynkach niektórych metali czy też surowców 
energetycznych. Dla przykładu: huragany w rejonie Zatoki Meksykańskiej 
wpływają na produkcję m.in. bawełny, soku pomarańczowego, ale 
również… ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jego główną zaletą jest uwzględnienie różnych wag poszczególnych 
surowców według ich roli w globalnej gospodarce. Jednak istotną wadą 
jest duże uzależnienie notowań od grupy surowców energetycznych.
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1. Rynki surowcowe cechują się dużą różnorodnością! 

3. Rynki surowcowe są w dużym stopniu upolitycznione. 

4. Pogoda wpływa nie tylko na notowania towarów rolnych. 

2. Najstarszym i najsłynniejszym indeksem surowcowym 
jest indeks CRB, stworzony w 1958 roku przez 
Commodities Research Bureau. 
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Im mocniejszy amerykański dolar, tym większa presja na spadek cen 
surowców – i odwrotnie. Ta zależność jest najsilniejsza w przypadku 
notowań złota.

Nadają się one zarówno do inwestowania długoterminowego, jak 
i krótkoterminowego. Mogą z nich korzystać zarówno początkujący, 
jak i doświadczeni inwestorzy – duże fundusze, jak również inwestorzy 
indywidualni. Ponadto, wybór funduszy ETF jest duży. 

5. Wartość dolara amerykańskiego istotnie wpływa 
na ceny surowców.

6. Fundusze ETF to najbardziej wszechstronny sposób 
na inwestowanie w surowce. 

7. Monety i sztabki z metali szlachetnych nie służą do 
tego, aby na nich szybko zarobić.

Metale szlachetne w formie fizycznej kupuje się jako inwestycję na co 
najmniej kilka lat, a nawet kilka pokoleń! To jedyne tak namacalne 
formy inwestycji – więc bardziej niż dla zysku, kupuje się je jako swoiste 
zabezpieczenie majątku w okresach nieprzewidzianych wydarzeń, np. wojen.
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

https://girlsmoneyclub.pl/


DOROTA SIERAKOWSKA

PAKIET Wszystko co 
powinieneś wiedzieć 
o surowcach (wykład i ebook) 
+ Świat Surowców (ebook)

PAKIET wykład + ebook: 
Wszystko, co musisz 
wiedzieć, zanim zaczniesz 
inwestować w surowce

E-book Świat Surowców

ZNAJDZIESZ TUTAJ

ZNAJDZIESZ TUTAJ
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https://kursinwestowania.pl/product/pakiet-wyklad-i-ebook-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-surowcach-ebook-swiat-surowcow/
https://kursinwestowania.pl/product/pakiet-wyklad-ebook-wszystko-co-musisz-wiedziec-zanim-zaczniesz-inwestowac-w-surowce/
https://kursinwestowania.pl/product/e-book-swiat-surowcow-2/

