
2019. FEBRUÁRI NEMESFÉM-VILÁGPIAC JELENTÉS 

2019. március 1., Prága - A tavalyi év decembere, valamint az idei év januárja az arany szempontjából 
kivételesen sikeres hónapok voltak. Februárban az arany újabb lélektani határ közelébe került, ám  
a növekedése már nem volt ugyanolyan gyors. A hosszú távon tervező befektetők szempontjából ez jó is, mivel 
ha valamin nagyon gyorsan és meredeken emelkedik, annak ugyanilyen gyors visszaesése is bekövetkezhet. 
Az arany esetében azonban ez jelenleg nem fenyeget. Az elmúlt egy hónapban bizonyos mértékig lelassult 
a növekedése, mindazonáltal az arany továbbra is kiváló kondícióban van a maximumok felé tartó úton 
következő akadályok leküzdéséhez. 

Az első dolláralapú határérték az unciánként 1 350 USD lesz. Februárban már nagyon közel volt hozzá  
az arany. Amikor február 15-én, pénteken, Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot hirdetett ki azzal, hogy 
veszélyben a nemzet biztonsága, e drámainak szánt nyilatkozat egyetlen kiváltó oka az volt, hogy pénzt akart 
szerezni a Mexikó határán megépítendő falhoz. Annak ellenére, hogy ez a nyilatkozat inkább volt hisztérikus, 
mint valóságon alapuló, a piacok reagáltak rá, és az arany - mint a bizonytalan időkben hagyományosan 
biztonságos kikötő - 1 346 USD-ra erősödött. Röviddel ezt követően a helyzet megnyugodott, és az arany 
lassan gyengülni kezdett egészen az 1 330 USD-ig. A kialakult helyzet azért is csillapodni kezdett, mert  
a február 20-án a FED közzétette januári ülésének jegyzőkönyvét, amely megerősítette azon előzetes feltételezés 
megalapozottságát, hogy a gazdasági növekedés várható lelassulása miatt óvatos kamatláb emelésre kerül 
sor. A januári nyilatkozat ezen pontosítása a részvények malmára hajtotta a vizet, amelyek erősödni kezdtek, 
és az arany korrigálta a korábbi meredek áremelkedést. Az a tény, hogy a kamatlábak nem emelése kihatással 
van a részvények áraira bizonyítja, hogy a részvények árait nem a cégek, vagy az egész gazdaság sikerei 
hajtják felfelé, hanem kizárólag az olcsó pénz, amelyből rengeteg van a piacon.

És éppen a tőke ezen túlkínálata vezet oda, hogy a befektetések mind kockázatosabbak, hiszen mindenki 
legalább valamilyen értéknövekedést keres, és mint tudjuk, minél nagyobb az értéknövekedés, annál 
kockázatosabb maga a befektetés. Ez az oka annak is, hogy miért tartanak mindannyian a gazdaságba 
pumpált pénz kivonásától. Kivonásuk megkezdésének pillanatában a kockázatos projektek - amelyek sajnos 
többnyire Ponzi-rendszerben, azaz piramisjátékként működnek - esetében elakad a kapzsi befektetőktől 
érkező pénzáram, és nem marad elegendő eszköz a már korábban bekapcsolódott befektetők kifizetésére. 
Megkezdődik ezen „csodaprojektek” összeomlása, terjedni kezd a megtakarításaikat féltők körében  
a pánik, akik legalább valamilyen biztonságos kikötőt igyekeznek majd találni. 

 Arany Ezüst Platina Palládium

Legmagasabb ár Dollár/uncia 1 346,70 16,22 878,00 1 570,44

Dátum 19. 2. 2019 20. 2. 2019 28. 2. 2019 26. 2. 2019

Legalacsonyabb ár Dollár/uncia 1 302,25 15,48 778,00 1 310,00

Dátum 14. 2. 2019 14. 2. 2019 14. 2. 2019 4. 2. 2019

Nemesfémek februárban: 



Arany - februárban tesztelte az unciánkénti 1 300 USD lélektani határt, de nem csökkent alá. Az ára ezt 
követően ismét növekedni kezdett, és végül közvetlenül az 1 350 USD alatt állt meg. A másik oldalon ezt  
az akadályt nem vette be. Az 1 350 USD határ határérték megdöntésének pillanatában a következő fontos 
határt az 1 365 USD jelenti majd, amely megnyithatja az utat az arany árának további, unciánkénti 1 400 USD 
értéket célzó növekedése előtt.  

Ezüst – februárban is követte erősebb testvére – az arany fejlődési görbéjét – és megközelítőleg azonos 
napokon érte el mind a minimális, mind a maximális értékeit. 

Platina – február végén végre a platina is megerősödött, éspedig az unciánkénti 850 dollár határérték fölé.  
A jövő azonban a platina szempontjából nem túl optimista. A dízelmotorokra semmilyen reneszánsz nem vár.   

Palládium - februárban az arany mellett a legérdekesebb fémnek bizonyult. Folytatta a vágtát, játszva 
megugrotta az 1 500 USD határértéket, és az unciánkénti 1 550 USD sem állította meg. A palládium egyetlen 
problémája a rendkívül alacsony piaci likviditás. A pénzügyi piacok egyik legnagyobb játékosa - a dán Saxo 
Bank tetejébe február elején leállította a palládiummal folyatott kereskedését. A piacnak nagyon kevés 
olyan résztvevője van, aki palládiumot szeretne forgalmazni, ezért hiányzik a kínálati oldal. A palládium piacát 
termelők szűk csoportja uralja, akik jelenleg ki akarják használni a rakétaszerűen emelkedő árakat, és azokat 
a lehető legmagasabb értékig szeretnék srófolni, hogy a megfelelő pillanatban értékesíthessék a palládiumot. 
Amit eljön ez a pillanat, e nagy játékosok készleteik értékesítése mellett döntenek, majd a palládium árának 
éles zuhanása várható.  
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