
SPRÁVA O SVETOVOM TRHU S DRAHÝMI KOVMI  
ZA FEBRUÁR 2019

1. marca 2019, Praha – Minulý rok december aj tento rok  január boli mesiace, kedy bolo zlato extrémne 
úspešné. Vo februári sa zlato priblížilo k ďalšej psychologickej hranici, ale jeho rast nebol už tak rýchly.  
Z pohľadu dlhodobého investora je to aj dobre, pretože ak vyletí niečo veľmi rýchle a prudko, môže prísť 
potom aj rýchly pokles. U zlata toto však v súčasnej chvíli nehrozí. V minulom mesiaci došlo k určitému 
zbrzdeniu rastu, ale aj tak je zlato stále vo skvelej kondícii na to, aby prekonalo ďalšie bariéry, ktoré ho na ceste  
za maximom ešte čakajú. 

Prvou hranicou v dolárovej cene je hodnota 1 350 USD za uncu. K tej sa vo februári zlato veľmi priblížilo. 
Keď v piatok 15. 2. americký prezident Donald Trump vyhlásil stav núdze s tým, že je ohrozená národná 
bezpečnosť, bol jediným dôvodom tohto dramatického vyhlásenia zámer získať peniaze na stavbu steny  
na hraniciach s Mexikom. Aj preto, že vyhlásenie bolo skôr hysterické než realistické, reagovali na neho trhy 
a zlato – ako tradičný bezpečný prístav v dobách neistoty – posilnilo na 1 346 USD. Krátko na to sa situácia 
ukľudnila a zlato začalo pomaly oslabovať až k hranici 1 330 USD. Dôvodom pre ochladenie situácie bolo  
aj to, že FED 20. 2. uverejnil zápis zo svojho januárového konania, kde potvrdil predpoklad, ohľadne opatrného 
zvyšovania úrokových sadzieb, kvôli obavám zo spomalenia ekonomiky. Toto upresnenie januárového 
vyjadrenia nahralo akciám, ktoré začali posilňovať a zlato korigovalo svoje predchádzajúce prudké zvýšenie 
ceny. Fakt, že nezvýšenie úrokov má vplyv na ceny akcií je ďalším dôkazom toho, že ceny akcií nie  
sú poháňané úspechom firiem či celého hospodárstva, ale len lacnými peniazmi, ktorých je na trhu 
obrovský prebytok.

Práve prebytok kapitálu vedie k tomu, že investície sú čím ďalej viac rizikovejšie, pretože všetci hľadajú aspoň 
nejaké zhodnotenie, a ako vieme, čím väčšie zhodnotenie, tým rizikovejšie investície. To je tiež dôvod toho, 
prečo sa všetci boja sťahovania peňazí napumpovaných do ekonomiky. V okamihu, keď začne ich sťahovanie 
prestanú rizikové projekty, ktoré bohužiaľ väčšinou fungujú ako Ponziho schéma – tzv. lietadla, dostávať prísun 
peňazí od pažravých investorov a nebude už dostatok prostriedkov na vyplatenie skôr zapojených investorov. 
Tieto „zázračné projekty“ sa začnú rúcať, výrazne narastie panika sporiteľov, ktorí sa budú snažiť nájsť 
aspoň nejaký bezpečný prístav. 

 Zlato Striebro Platina Paládium

Najvyššia cena USD/oz 1 346,70 16,22 878,00 1 570,44

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

Najnižsia cena USD/oz 1 302,25 15,48 778,00 1 310,00

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

Cenné kovy vo februári 2019



Zlato – vo februári testovalo psychologickú hranicu 1 300 USD za uncu, ale nekleslo pod ňu. Jeho cena následne 
začala rásť a zastavila sa tesne pod hodnotou 1 350 USD. Na druhú stranu ani túto bariéru neprekonalo.  
V okamihu prerazenia hranice 1 350 USD, potom bude dôležitá úroveň 1 365 USD, ktorá by mala zlatu otvoriť 
cestu k ďalšiemu rastu a cene 1 400 USD za uncu.  

Striebro – aj vo februári nasledovalo vývoj svojho silnejšieho brata – zlata – a svoje maximálne aj minimálne 
hodnoty zaznamenávalo v približne rovnakých dňoch. 

Platina – na konci februára posilnila konečne aj platina, a to nad hranicu 850 dolárov za uncu. Budúcnosť však 
nie je pre platinu optimistická. Dieselové motory nečaká už žiadna renesancia.   

Paládium – sa vo februári vedľa zlata stalo najzaujímavejším kovom. Pokračovalo vo svojej spanilej jazde  
a hravo prekonalo hranicu 1 500 USD a nezastavilo sa ani u hranice 1 550 USD za uncu. Jediným problémom 
paládia je veľmi nízka likvidita na trhu. Jeden z najväčších hráčov na finančných trhoch – dánska banka Saxo 
Bank dokonca na začiatku februára prestala s paládiom obchodovať. Na trhu je veľmi málo subjektov, 
ktoré by chceli paládium predávať, preto chýba na strane ponuky. Trh s paládiom ovláda úzka skupina 
producentov, ktorí sa teraz snažia využiť raketovo rastúcich cien, tie vyšponovať na čo najvyššiu úroveň  
a potom paládium zobchodovať. Až nastane ten okamih, keď sa títo veľkí hráči rozhodnú pre predaj svojich 
zásob, možno očakávať prudký pád ceny paládia.  

Mgr. Libor Křapka
výkonný riaditeľ IBIS InGold®, a. s.

@IBIS_InGoldibisingoldIBISInGoldCZ IBIS InGold

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

