
POROČILO O SVETOVNEM TRGU PLEMENITIH KOVIN  
ZA NOVEMBER 2018

3. december 2018, Praga – Po oktobru je bil tudi november za zlato in druge plemenite kovine ugoden mesec. 
Čeprav je zlato zdrsnilo pod prag 1.240 ameriških dolarjev za trojsko unčo, ni padlo pod psihološko mejo  
1.200 dolarjev za trojsko unčo, in sicer niti za kratek čas. Vztrajanje nad pragom 1.230 dolarjev in posledično 
pod 1.250 dolarji za unčo dlje časa bo pomembno za nadaljnje gibanje cene zlata. 

Volitve v ameriški kongres so se znašle na mrtvi točki. Predstavniški dom bo vodila demokratska stranka, 
republikanci pa imajo večino v senatu. Sedanji predsednik Donald Trump ni bil poražen; vendar bo razdeljenost 
kongresa pomenila težavno vladanje do konca njegovega mandata leta 2020. 

V začetku meseca je zasedala ameriška centralna banka. Na podlagi splošnih pričakovanj je pustila 
obrestne mere nespremenjene v razponu 2,00–2,25 %. Nato je iz zapisnika zasedanja izhajalo, da bo centralna 
banka decembra obrestne mere verjetno zvišala na razpon 2,25–2,50 %, morebitnega nadaljnjega višanja  
v letu 2019 pa ni mogoče predvideti. Trgi napovedujejo 79-odstotno verjetnost dviga obrestnih mer v decembru 
in 50-odstotno v marcu, naslednjega koraka pa ni več mogoče z gotovostjo napovedati. Te možnosti prav 
nič ne izboljšuje ameriški predsednik Donald Trump, ki centralno banko ob vsaki priložnosti kritizira zaradi 
spremembe obrestnih mer. Trump ne upošteva dejstva, da se cene posojil za nakup nepremičnin ali za študij 
zvišujejo, temveč mu je mar predvsem za vlagatelje, saj vsako zvišanje obrestnih mer vpliva na delniški trg,  
ki se je že začel ohlajati. Novembra se je indeks Dow Jones znova povzpel do praga 24.000 točk. Vendar  
ga še presegel; padec za skoraj 8 % od začetka meseca ne vzbuja optimizma. Če bo ameriška centralna banka 
na decembrskem zasedanju obrestne mere zvišala kot pričakovano, bo to težak preizkus celo za delniški trg. 

Omeniti velja tudi vzajemno gibanje cen platine in paladija. Razlika med njima je največja po februarju leta 
2001. Paladij je za kratek čas presegel prag 1.200 ameriških dolarjev za trojsko unčo, istega dne (30. novembra) 
pa je platina padla pod raven 800 dolarjev za unčo. Razlog za padanje cene platine je isti: avtomobilska 
industrija in zelo majhno povpraševanje po dizelskih motorjih. Poročila, da trg pričakuje presežek ponudbe 
platine tudi naslednje leto, cene platine niso podprla. Iz tega je mogoče sklepati, da se bodo rudniki platine 
v Južni Afriki in Rusiji morda zaprli. Pri ceni pod 800 ameriških dolarjev za trojsko unčo se ne splača rudariti 
niti v Rusiji, kjer se v primerjavi z Južno Afriko platina izkopava na manjši globini. Afriški rudniki so že dolgo 
nedonosni, nenehna navzkrižja med lastniki in rudarji pa k izboljšanju situacije tudi ne pripomorejo. 

 Zlato Srebro Platina Paladij

Najvišji cena USD/oz 1 237,75 14,93 879,00 1 207,71

Dátum 1. 11. 2018 2. 11. 2018 7. 11. 2018 30. 11. 2018

Najnižji cena USD/oz 1 200,30 13,89 797,25 1 077,00

Dátum 12. 11. 2018 14. 11. 2018 30. 11. 2018 1. 11. 2018



Konec meseca je potekal v znamenju srečanja skupine G20 (razvitih držav). Med srečanjem sta se Kitajska  
in ZDA dogovorili za 90-dnevno premirje v trgovinski vojni, kar je negativno vplivalo na finančne 
trge. Posledica te sprave je bila, da se je začel dolar krepiti, in prav tako azijske delnice, ki so moč črpale  
iz morebitnega optimističnega razvoja – večinoma kitajske – industrije. Raste tudi cena zlata, večinoma  
v nedolarskih valutah. Na trgih je vladal splošen optimizem. Vprašanje pa je, kako dolgo bo to prijetno 
razpoloženje trajalo. Ugibamo, da morda do prve objave ameriškega predsednika na Twitterju, v kateri  
bo ta dogovor zanikal.
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