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1 kwietnia 2019 r., Praga – Cena metali szlachetnych w coraz mniejszym stopniu reaguje na poszczególne 
wydarzenia polityczne. Wydaje się, że rynek już przyzwyczaił się do trudnego do uwierzenia zamieszania 
wokół Brexitu i niedorzecznych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, a coraz częściej wpływają na niego 
głównie wydarzenia gospodarcze. 

W marcu jednym z nich było ostrożne oświadczenie amerykańskiego banku centralnego dotyczące podwyżek 
stóp procentowych. Po ostatnim posiedzeniu banku FED 64% analityków zakłada, że USA nie będzie 
podwyższać swoich stóp procentowych wcześniej niż w styczniu przyszłego roku, a niektórzy zaczynają 
nawet otwarcie mówić o ich obniżaniu. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wydawało się, że stopy 
procentowe wzrosną przynajmniej dwukrotnie. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla przyszłego rozwoju 
gospodarki. Niskie stopy procentowe zmniejszają pole manewru banków centralnych w razie kryzysu 
gospodarczego. Nie będzie już możliwe zaopatrywanie gospodarki w pieniądze, aby odsetki w banku miały 
zerowe wartości. Może bowiem dojść do tego, że w przypadku kryzysu banki będą zmuszone stosować 
ujemne stopy procentowe. 

ECB ma już aktualnie ustaloną stopę depozytową na poziomie -0,4%, a niektóre banki (takie jak Saxo bank) 
przenoszą te ujemne odsetki również na swoich klientów, na razie tylko w przypadku wyższych depozytów. 
Dla zwykłego obywatela jest to teraz nie do pomyślenia, aby płacić komuś odsetki za to, że zostaną  
mu wypożyczone pieniądze! Być może nadszedł czas, aby zastanowić się, czy dobrze jest lokować wolne 
pieniądze w bankach. Nie zapewniają już prawie żadnych odsetek, a inflacja powoli je pożera. A co wówczas, 
gdy konieczne stanie się płacenie odsetek za pozostawienie ich w banku? W takim przypadku można założyć 
duże zainteresowanie aktywami, w które pieniądze można szybko zdeponować, w razie potrzeby szybko 
odsprzedać i odzyskać w ten sposób pieniądze papierowe. Jednym z nich jest zdecydowanie złoto, ale także 
inne metale szlachetne. 

Wielu dużych inwestorów jest przekonanych, że cykl gospodarczy się kończy. Coraz częściej pojawiają  
się oznaki zbliżającej się recesji. Jedna z najważniejszych wyłoniła się właśnie w marcu – krzywa rentowności 
dziesięcioletnich amerykańskich obligacji spadła do poziomu przychodów obligacji trzymiesięcznych. 
Istotny fundusz inwestycyjny – Global Macro Fund, który w ubiegłym roku generował swoim klientom zysk  

 Złoto Srebro Platyna Pallad

Najwyższa cena USD/oz 1 324,70 15,65 876,50 1 617,00

Data 25. 3. 2019 21. 3. 2019 21. 3. 2019 21. 3. 2019

Najniższa cena USD/oz 1 280,94 14,96 811,85 1 333,00

Data 7. 3. 2019 29. 3. 2019 8. 3. 2019 28. 3. 2019

Metale szlachetne w marcu 2019

w wysokości 41%, zaleca kupować złoto i sprzedawać akcje. Według jego wyjaśnienia, obecny wzrost 
akcji jest tylko tymczasowy. Już nie ma na co czekać. Jeśli inwestorzy chcą zabezpieczyć się przed recesją, 



powinni zwiększyć udział złota w swoim majątku. I to niezależnie, czy dotyczy to firmy inwestycyjnej, małego 
inwestora czy rodziny.

Złoto – odnotowało tylko niewielki ruch cenowy około granicy 1300 USD za uncję. Wygląda na to, że żółty 
metal odpoczywa i nabiera siły po ciężkiej wspinaczce z końca ubiegłego roku. W najbliższej przyszłości 
spodziewana jest konsolidacja ceny około poziomu 1330 USD. Następnie cena zacznie rosnąć, a analitycy 
inwestycyjni spodziewają się, że w czerwcu cena będzie się wahać około 1360 USD i do końca roku osiągnie 
poziom 1 400 USD za uncję trojańską. 

Srebro – przełamało dolną granicę 15 USD za uncję trojańską. Ruch jego ceny był powolny. Ciągle podąża  
za rozwojem złota. 

Platyna – odnotowała rekordowe zapotrzebowanie z funduszy ETF. Zainteresowanie nią wynika głównie  
z wysokiej ceny palladu, a producenci samochodów zaczynają mówić o tym, że mogłaby zastąpić droższy 
pallad w katalizatorach.  

Pallad – przełamał kolejną historyczną granicę – 1 600 USD za uncję trojańską. Nastąpił jednak bardzo 
gwałtowny spadek. W ciągu jednego tygodnia stracił ponad 20% swojej wartości i zatrzymał się przy limicie 
1300 USD. Głównym powodem były złe wiadomości z chińskiej gospodarki, głównie spadek sprzedaży 
samochodów osobowych i uwagi o szybszym początku elektromobilności właśnie w Azji. W oparciu o to dało 
się słyszeć na przykład wiceprezesa wykonawczego Goldmining Inc. Jeffa Wrighta, że aktualnie inwestuje 
więcej w wydobycie litu niż w wydobycie palladu czy platyny. 
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