
POROČILO O SVETOVNEM TRGU PLEMENITIH KOVIN  
ZA MAJ 2019

1. junij 2019, Praga – Na borzi je dobro poznano reklo: „Maja prodaj in pusti.“ Profesionalci na trgu vrednostnih 
papirjev bi morali slediti temu pravilu. Temelji na zgodovinsko dokazanem dejstvu, da po mesecu maju 
vrednost delnic po navadi upade. Konec maja se je to reklo izpolnilo. Borzni indeks Dow Jones je najnižje padel  
na 24.500 točk.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se po obdobju relativnega miru ponovno začenja. Velesili druga drugi 
ponovno nalagata carine. S tem vlagateljem zbujata skrbi glede upočasnjene ekonomske rasti in zbijata 
zaupanje v prihodnjo gospodarsko uspešnost podjetij. Konec meseca je ameriški predsednik Donald 
Trump položaj še poslabšal z uvedbo tarif na uvoz blaga iz Mehike. Razlog za ta ukrep so še nadaljnje 
migracije (kljub finančno zahtevni gradnji zidu) iz južne sosede ZDA.

Ta novica je vlagatelje ponovno spodbudila k varnim naložbam in torej k zlatu, kar je posledično 
dvignilo njegovo ceno. Le stežka lahko upamo, da bodo prihodnji meseci prinesli mir. Naslednje leto 
bodo v ZDA predsedniške volitve. Donald Trump bo za svojo ponovno izvolitev naredil vse in vsekakor  
mu ne bo primanjkovalo presenetljivih potez in nepričakovanih izjav.

Rezultati volitev v Evropski parlament so Evropi prinesli nekaj miru, čeprav verjetno le za kratek čas. Jeseni 
naj bi Velika Britanija začela svoj izstop iz EU, čeprav še ni jasno, ali bo izstop potekal po določenem 
sporazumu ali po tako imenovanem „trdem“ Brexitu, ki bi povzročil kaos vsem gospodarstvom stare celine.

Politična in ekonomska negotovost po vsem svetu bo po vsej verjetnosti ostala najmočnejši argument za nakup 
zlata. Rastoče povpraševanje po zlatu potrjuje, da se mnogo vlagateljev s svojimi varčevalnimi in naložbenimi 
portfelji na to že v naprej pripravlja. V obdobjih, ki so manj ugodna za ostale naložbe, lahko zlato ublaži ali celo 
odtehta njihove izgube. Zato finančni portfelj, ki vključuje tudi naložbe v zlatu, upravičeno velja kot primeren 
za dobre in slabe čase. Z njim si vlagatelji lahko zavarujejo svoje premoženje in bogastvo.

Anketa popularnosti individualnih oblik varčevanja in naložb je pokazala, da Švica sledi Nemčiji. Zlato 
je najljubši način naložbe za 48% Švicarjev in se uvršča takoj za naložbami v nepremičnine. Vsak peti 
državljan Švice namerava vlagati v plemenite kovine. Univerza v St. Gallenu, ki je izvedla anketo in konec 
maja objavila njene rezultate, pravi: „Nizke obrestne mere, zmanjšano zanimanje za klasične oblike varčevanja, 
kot so hranilni računi, ter gospodarska in politična negotovost so značilni za sedanje čase. Vlagatelji se vedno 
bolj zanašajo na plemenite kovine v fizični obliki, saj takšne naložbe kljubujejo inflaciji in predstavljajo ključne 
rezerve v času krize.“ Skoraj 61% Švicarjev meni, da so plemenite kovine pametna naložba. Delež naložb  
v plemenite kovine je več kot 26%. Želja po varnosti, stabilnosti, ustvarjanju premoženja in ne nazadnje 
po dobičku so pomembni razlogi za vlaganje v plemenite kovine. 

Pravilno pripravljen portfelj in nakup zlata v „mirnih“ obdobjih sta bolj učinkovita kot kupovanje v času, ko cena 
zlata začne hitro naraščati. Z IBIS InGold je mogoče vlagati v zlato tudi v majhnih zneskih ter postopno 
uravnotežiti in nadgraditi svoj naložbeni portfelj.



Zlato – cena je rasla cel mesec; najnižjo vrednost je zlato doživelo na začetku in najvišjo na koncu meseca 
maja. Zadnji dan v mesecu je brez težav presegla mejo 1.300 ameriških dolarjev na trojsko unčo in še narastla. 
Še ena pomembna meja je 1.320 dolarjev, kjer se je cena ustavila pri zadnjem povišanju. Glavni razlog  
za krepitev vrednosti zlata je padec delnic in pa tudi previdne izjave centralne banke ZDA glede razvoja 
obrestnih mer. Centralna banka ZDA priznava možnost, da se bodo obrestne mere letos lahko celo znižale.  
To bo odvisno od trenutnih sprememb stopnje inflacije ter gospodarske in politične stabilnosti.

Srebro – tokrat njegova vrednost ni sledila ceni zlata. Ta nenavadna situacija je nastala zaradi ekonomskega 
rivalstva med ZDA in Kitajsko. Konec koncev se srebro še vedno smatra za industrijsko kovino, zato je njegova 
cena v času pričakovanih gospodarskih težav pod pritiskom. Posledica tega je tudi povečanje razmerja med 
ceno zlata in srebra. Danes lahko trojsko unčo zlata kupimo za 88 unč srebra, kar je najvišje razmerje od leta 
1993. Dokler se bo nadaljevala trgovinska vojna in strah, da svetovno gospodarstvo ne bo raslo, bo cena 
srebra ostala nizka. Ključnega pomena bo, da cena srebra ostane nad 14 dolarjev na unčo.

Platina – še vedno je pod pritiskom zaradi zmanjšanja prodaje dizelskih vozil. V prvem četrtletju je prodaja 
dizelskih vozil v Evropi padla za 17,9% v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu. Dizelske motorje uporablja 
manj kot tretjina avtomobilov v prometu. Za platino ostaja nekaj upanja v uvajanju tako imenovanih gorivnih 
celic za motorje na vodik. Tu platina služi kot katalizator za kemično reakcijo in se porablja v večjih količinah 
kot katalizator v dizelskih motorjih. Vendar pa je razširjena raba teh gorivnih celic kljub vsemu veliko nižja, kot 
bi morala biti, da bi nadomestila izgube zaradi nižje količine proizvodnje dizelskih motorjev. 

Paladij – po dolgem obdobju rasti je za kratek čas zdrsnil pod 1.300 ameriških dolarjev na unčo. Cena se je nato 
zelo hitro vrnila nad to mejo. Zmanjšanje prodaje dizelskih motorjev pravzaprav deluje v prid paladiju. Uvedba 
ameriških carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije, ki so jo trenutno preložili do sredine novembra, zna 
ogroziti vrednost paladija. Če bo ZDA v resnici uvedla carino, je možno, da se bo izvoz evropskih avtomobilov 
v ZDA zmanjšal za več kot 50% in bo cena paladija pod hudim pritiskom.
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 Zlato Srebro Platina Paladij

Najvišji cena USD/oz 1 313,30 14,98 887,30 1 392,60

Dátum 31. 5. 2019 8. 5. 2019 1. 5. 2019 1. 5. 2019

Najnižji cena USD/oz 1 266,20 14,294 795,00 1 265,00

Dátum 2. 5. 2019 28. 5. 2019 23. 5. 2019 9. 5. 2019

Plemenite kovine v maju 2019

https://www.facebook.com/IBISInGold/
https://twitter.com/IBIS_InGold?lang=cs
https://www.instagram.com/ibisingold/
https://www.youtube.com/user/dozlata

