
POROČILO O SVETOVNEM TRGU PLEMENITIH KOVIN  
ZA JUNIJ 2019

1. julij 2019, Praga – V zadnjih desetih dneh junija smo zabeležili najvišje cene zlata od leta 2013. Zadnji teden 
v mesecu, ko je cena zlata narasla na 1.440 ameriških dolarjev na trojsko unčo, je bil za zlato najbolj uspešen 
v zadnjih treh letih.

V zadnjih desetih dneh v juniju je zlato doseglo dva viška – najvišjo ceno v zadnjih šestih letih in največji skok 
cene v kratkem obdobju enega tedna v zadnjih treh letih. Naša izjava, da bo 2019 leto zlata, se je izpolnila 
že v prvi polovici leta.

Od začetka leta se je vrednost zlata v dolarjih okrepila za 10% in tega še zdaleč ni konec.

Glavni razlog za tako uspešen junij je izjava Centralne banke ZDA, da se obrestne mere ne bodo povišale, 
temveč pričakujejo, da bodo padle. Za zdaj še ne govorimo o tem, kakšni padci nas čakajo do konca leta, 
vendar se bo prvi verjetno pokazal v juliju, drugi pa ob koncu leta. Večina ekonomistov pa napoveduje celo tri 
padce – v juliju, septembru in novembru.

Ameriški predsednik Donald Trump je – kot vedno – prilil olja na ogenj, ko je dejal, da je preklical ukaz  
za napad na Iran le nekaj minut, preden naj bi se začel. To je sprožilo še dodatno negotovost in posledično  
je zlato doseglo najvišjo ceno od leta 2013.

Vendar pa cena zlata ni dosegla viška le v ameriških dolarjih; situacija je enaka v evrih. Mejo 1.250 evrov 
na unčo je cena zlata zadnjič prav tako dosegla v prvi polovici leta 2013. Kot opozarja britanski analitik Ross 
Norman, se cena zlata trenutno bliža popolnemu zgodovinskemu višku v 72 valutah, zato vse spodbuja, naj 
kupijo zlato zdaj, ko je še relativno poceni. Nakupi centralnih bank so prav tako pomemben indikator, 
da ima cena zlata potencial za rast. V takih količinah niso banke kupovale že od leta 1967. Seveda 
nihče od uradnega vodstva ne prizna, da trenutna globalna gospodarska rast, ki temelji na zadolževanju  
in nekontroliranem tiskanju denarja, na dolgi rok ne bo vzdržala, a dejanja centralnih bank, ki mrzlično kupujejo 
zlato, govorijo zase.

Trenutna ekonomska situacija izgleda kot izmišljen vzorec iz domin, ki le čaka, kdaj bo padla prva domina  
in sprožila plaz. Jasno je, da bodo tisti, ki svojega premoženja v obliki gotovine ali obveznic niso uravnotežili 
z zadostno količino zlata, kmalu izgubili svoje prihranke.

 Zlato Srebro Platina Paladij

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

Dátum 25. 6. 2019 20. 6. 2019 28. 6. 2019 28. 6. 2019

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

Dátum 3. 6. 2019 3. 6. 2019 17. 6. 2019 3. 6. 2019
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Zlato – kot smo že omenili, je doseglo najvišjo ceno v zadnjih šestih letih. Pomembno je, da je preseglo mejo 
1.360 dolarjev na unčo. To se nasploh smatra za najpomembnejšo tehnično mejo, kajti še vsakič, ko je cena 
segla nad ali pod to mejo, je to pomenilo, da je zlato dolgo časa ostalo nad ali pod tem nivojem. Nato je ta 
rumena kovina zlahka presegla še eno psihološko oviro, ceno 1.400 dolarjev na trojsko unčo, in se ustavila pod 
1.450 dolarjev na unčo. V trenutku, ko bo prečkalo to mejo – kot se zna zgoditi v juliju, ko bo Centralna banka 
ZDA razglasila znižanje obrestnih mer – se bo odprla pot do meje 1.484 dolarjev na unčo, od koder bo le malo 
manjkalo do cene 1.500 dolarjev ali več.

Srebro – tudi junija, ki je bil za zlato tako spektakularen, se ni obrnil trend srebra. Čeprav njegova cena  
ni padla pod 14,50 dolarjev na unčo, se je še povečalo razmerje med vrednostjo zlata in srebra, ki znaša 92 unč 
srebra za eno unčo zlata. Tako nizka cena bo morda na koncu spodbudila kupovanje, toda še vedno ne smemo 
pozabiti trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Predvsem pa bo morebitna gospodarska recesija srebru, ki se 
ga ogromno porabi v industriji, zadala večji udarec kot zlatu.

Platina – še vedno ji ni uspelo prekiniti padajočega trenda. Na začetku meseca je za platino prišla relativno 
dobra novica o visokem povpraševanju v steklarski industriji. Žal steklarstvo predstavlja manj kot 10% 
celotnega povpraševanja po platini. To dobro novico je kmalu zasenčilo dejstvo, da bo družba Northam Platinum  
v Južni Afriki odprla nov rudnik, kjer bo začela kopati naslednje leto, pri čemer naj bi pri obratovanju s polno 
zmogljivostjo do leta 2024 rudnik pridobil skoraj tri tone platine na leto. Zato bo v prihodnjih letih na trgu še 
naprej presežek te kovine, saj je uvajanje motorjev na vodik, ki bi lahko rešili platino, zelo počasno.

Paladij – ves junij se je njegova vrednost krepila in na koncu presegla mejo 1.550 dolarjev na unčo. Odprtje 
rudnika družbe Northam Platinum ne bo imelo pomembnejšega vpliva na zalogo paladija v prihodnjih letih, saj 
je vsebnost te kovine v izkopani kamnini nizka – pričakuje se, da bodo leta 2024 pridobili eno tono paladija  
na leto. Tolikšna količina ne more pomembno vplivati na ponudbo paladija. Uvajanje električnih avtomobilov  
je še vedno počasno, zato je še naprej pričakovati pomankanje te kovine.
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