
SPRAWOZDANIE ZE ŚWIATOWEGO RYNKU METALI  
SZLACHETNYCH ZA CZERWIEC 2019

1. lipca 2019, Praga – W ostatniej dekadzie czerwca złoto odnotowało najwyższą cenę od roku 2013. Ostatni 
tydzień miesiąca, kiedy cena złota wzrosła aż do granicy 1 440 USD za troy uncję, był najbardziej udanym 
tygodniem dla złota na przestrzeni ostatnich trzech lat. 

W ostatniej dekadzie miesiąca czerwca złoto odnotowało dwie wartości maksymalne jednocześnie 
– najwyższą cenę za okres ostatnich 6 lat i najwyższy wzrost w krótkim okresie jednego tygodnia  
na przestrzeni ostatnich 3 lat. Stwierdzenie, że rok 2019 jest rokiem złota, zrealizowało się już w pierwszym 
półroczu. 

Od początku roku wartość złota wzrosła w dolarach o 10 %, a to jeszcze nie jest końcem.

Głównym powodem udanego czerwca, jest stanowisko amerykańskiego banku centralnego w sprawie 
niepodwyższania stóp procentowych, a wprost przeciwnie, że należy spodziewać się ich obniżenia.  
Jak na razie nic nie mówi się o tym, jaka obniżka nastąpi do końca roku, ale pierwsza nastąpi już prawdopodobnie 
w lipcu a kolejna do końca roku. Większość ekonomistów przewiduje nawet trzy obniżki – w lipcu, wrześniu 
i w listopadzie.

Oliwy do ognia dolał – jak zwykle – amerykański prezydent Donald Trump, kiedy oświadczył, że odwołał atak 
na Iran na kilka minut przed jego rozpoczęciem. Wywołało to wzrost zaniepokojenia i w następstwie złoto 
osiągnęło najwyższe ceny od roku 2013.

Cena złota osiąga wartości maksymalne nie tylko w dolarach, podobna sytuacja występuje także w euro. 
Granica 1 250 EUR za uncję ostatnio została osiągnięta w pierwszej połowie roku 2013. Jak podkreśla 
brytyjski analityk Ross Norman, cena złota obecnie zbliża się w 72 walutach do absolutnych historycznych 
maksimów i zachęca wszystkich do zakupu złota jeszcze teraz, kiedy jest stosunkowo tanie. Istotnym 
wskaźnikiem, który wskazuje na potencjał wzrostu ceny złota są także zakupy banków centralnych. Tak 
intensywne zakupy nie miały miejsca od roku 1967. Nikt z przedstawicieli oficjalnych oczywiście nie ujawni, 
że trwający wzrost światowy, oparty na długach i niekontrolowanym dodruku pieniędzy jest na dłuższą metę 
nie do utrzymania, ale kroki podejmowane przez banki centralne, które jak szalone dokonują zakupów złota, 
mówią mową otwartą.

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia wrażenie wyimaginowanego obrazu ułożonego z kostek domina  
i tylko czeka się, która kostka przewróci się pierwsza i uruchomi lawinę. Jest oczywiste, że kto nie będzie 
miał swojego majątku ulokowanego w gotówce lub papierach wartościowych zrównoważonego 
wystarczającym udziałem złota, to szybko zatęskni za zarobkiem.

 Złoto Srebro Platyna Pallad

Najwyższa cena USD/oz 1 439,71 15,57 844,00 1 570,50

Data 25. 6. 2019 20. 6. 2019 28. 6. 2019 28. 6. 2019

Najniższa cena USD/oz 1 309,00 14,58 791,00 1 310,00

Data 3. 6. 2019 3. 6. 2019 17. 6. 2019 3. 6. 2019

Metale szlachetne w czerwcu 2019



Złoto - jak już wspomniano powyżej – osiągnęło wartości maksymalne za okres ostatnich sześciu lat. Istotne 
było pokonanie granicy 1 360 USD za uncję. Granica ta uważana jest za najistotniejszą granicę techniczną, 
ponieważ jej przekroczenie czy to w górę lub w dół, zawsze oznaczało długotrwałe pozostawanie metalu 
powyżej lub poniżej tego poziomu. Następnie żółty metal łatwo pokonał kolejną granicę psychologiczną  
1 400 USD za troy uncję i zatrzymał się przy granicy 1 450 USD. W chwili, kiedy pokona także tą granicę – a 
może stać się to w lipcu, ponieważ FED ogłosi obniżenie stóp procentowych – ma otwartą drogę do granicy  
1 484 USD, od której jest już niedaleko do ceny 1 500 USD i wyższej. 

Srebro – nawet w, dla złota genialnym, czerwcu nie potrafiło odwrócić trendu. Co prawda jego wartość nie 
spadła poniżej 14,50 USD za uncję, ale zwiększyło swój historyczny stosunek pomiędzy uncją złota a uncją 
srebra na 92 uncje srebra do jednej uncji złota. Ta niska cena może w końcu zachęcić do zakupów, ale należy 
ciągle pamiętać o wojnie handlowej pomiędzy USA a Chinami, a przede wszystkim o możliwym pogorszeniu 
się koniunktury gospodarczej, która srebro, jako metal, który jest szeroko stosowany w przemyśle, dotknie 
bardziej niż złoto. 

Platyna – ciągle nie potrafi przełamać trendu spadkowego. Na początku miesiąca pojawiła się względnie 
korzystana dla platyny wiadomość o dużym zainteresowaniu ze strony przemysłu szklarskiego. Niestety 
przemysł szklarski to tylko popyt na platynę w wysokości 10% z jej podaży. Tą  dobrą wiadomość natychmiast 
przykryła informacja, że firma Northam Platinum otworzy nową kopalnię w Afryce Południowej i liczy się  
z wydobyciem już w roku przyszłym z tym, że w roku 2024 kopalnia uzyska już swoją maksymalną zdolność 
wydobycia, która wyniesie około 3 ton szarego metalu w roku. W związku z tym, na rynku także w latach 
następnych występować będzie ciągle nadmiar platyny, ponieważ prace nad wdrożeniem silników napędzanych 
wodorem, które mogłyby uratować platynę, przebiegają bardzo wolno.

Pallad – przez cały czerwiec następował wzrost jego ceny a pod koniec ponownie znalazł się powyżej granicy 
1 550 USD za uncję. Otwarcie kopalni Northam Platinum nie będzie mieć istotnego wpływu na podaż palladu 
w latach przyszłych, ponieważ zawartość tego metalu w wydobytej rudzie jest bardzo mała – w roku 2024 
przewiduje się wydobycie 1 tony palladu rocznie. Taka ilość pozbawiona jest szansy na zdecydowany wpływ 
na podaż palladu. Pojawianie się samochodów z napędem elektrycznym przebiega nadal zbyt wolno, więc 
nadal oczekuje się braku tego metalu na rynku. 
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