
POROČILO O SVETOVNEM TRGU PLEMENITIH KOVIN  
ZA OKTOBER 2018

2. november 2018, Praga – Oktober je bil za zlato uspešen mesec. Njegova cena je poskočila  
na 1.240 ameriških dolarjev za trojsko unčo, kar je meja, katere preseganje skupaj z daljšim vztrajanjem 
nad to mejo utira pot še eni psihološki meji zneska 1.250 ameriških dolarjev za trojsko unčo in doseganju 
ravni 1.300 ameriških dolarjev za trojsko unčo. 

Glavni razlog za rast cene zlata je ta, da se množijo dvomi v zvezi z nadaljnjim razvojem delniškega trga. 
Ta je konec oktobra doživel padec, podoben tistemu na začetku leta, zato so vlagatelji v vrednostne papirje 
čedalje nemirnejši. Številni med njimi sumijo, da se končuje dolgotrajna zabava, katere zadnji udeleženec  
bo moral poravnati račun – česar nobeden od njih ne želi, saj vedo, da bo račun astronomsko visok. Vendar 
ti strahovi ne izhajajo le iz njihovih pričakovanj, temveč tudi iz gospodarskih argumentov. Poglavitni med njimi 
je naraščanje obrestnih mer, zaradi česar se bo zmanjšal zaslužek podjetij in bodo njihove delnice oslabele.

Drugi vplivi na ceno zlata so bili bolj politične narave: stopnjevanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko  
ter vprašanja v zvezi z razvojem odnosov med ZDA in Saudovo Arabijo po umoru novinarja v Turčiji. 

Da se v gospodarstvu nekaj dogaja, gre razbrati iz ravnanja nacionalnih bank, ki so začele izredno 
pospešeno kupovati zlato – tradicionalni hranilec vrednosti. V tretjem četrtletju letošnjega leta so centralne 
banke kupile 148,4 ton zlata. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bil porast 22-odstoten, največji od leta 
2015. Rekordni nakup je opravila Centralna banka Ruske federacije, ki je v zadnjih treh mesecih kupila 
92,2 tone. Njene zaloge zlata so presegle skupno mejo 2.000 ton in delež zlata v skupnih deviznih rezervah 
Rusije znaša 17 %. Vendar Rusija ni edini kupec; med kupci sta namreč tudi Turčija in Kazahstan. Pridružila se 
jima je tudi Poljska, ki je 9 tonam, kupljenim poleti, dodala še 4 tone. Sredi oktobra je nakupe napovedala še 
ena država Evropske unije, Madžarska. Svojim zalogam je dodala več kot 28 ton zlata in jih s tem povečala 
za desetkrat. To je bil največji madžarski nakup zlata od leta 1990 in o njem so obširno poročali mediji.  
Po navedbah Narodne banke Madžarske so med razlogi za nakup stabiliziranje njenih deviznih rezerv, trenutne 
ugodne cene zlata in zaščita gospodarstva pred tveganji svetovnega dolga. 

Zaradi pretresa na finančnih trgih se je v tretjem četrtletju povečalo povpraševanje zasebnih vlagateljev  
po naložbenih zlatih palicah in kovancih. Prišlo je do letnega porasta naložbenega zlata za 28 % in v tretjem 
četrtletju je bilo skupno prodanih 298 ton zlatih palic in kovancev. Največje povpraševanje je prišlo s Kitajske, 
kjer je bilo prodanih 86 ton in je prodaja na letni ravni zrasla za 25 %. Glavni razlog za rast zasebnih naložb  
sta bila prenos sredstev s trgov vrednostnih papirjev in zaščita pred šibenjem valut zaradi trgovinskih vojn. 

 Zlato Srebro Platina Paladij

Najvišji cena USD/oz 1 243,50 14,93 850,07 1 154,30

Dátum 26. 10. 2018 2. 10. 2018 16. 10. 2018 23. 10. 2018

Najnižji cena USD/oz 1 182,90 14,24 807,40 1 041,40

Dátum 8. 10. 2018 10. 10. 2018 1. 10. 2018 2. 10. 2018



Upamo si napovedati, da bo tudi november naklonjen zlatu. Ameriške kongresne volitve v začetku meseca 
bodo najbolj spremljani dogodek. Trenutne ankete se nagibajo k zmagi demokratske stranke, kar je za zlato 
odlična novica – oblikovala bi se zelo močna opozicija Donaldu Trumpu v kongresu, ki že govori o začetku 
procesa ustavne obtožbe zoper predsednika. Če bo prišlo do tega, bo to povzročilo sorazmerno veliko napetost 
v ZDA, ki se lahko nato prenese na ves svet. Zato bi lahko delnice slabele in se zlato krepilo.
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