
ZPRÁVA O SVĚTOVÉM TRHU S DRAHÝMI KOVY  
ZA ÚNOR 2019

1. března 2019, Praha - Loňský prosinec i letošní leden byly měsíce, kdy bylo zlato extrémně úspěšné. V únoru 
se zlato přiblížilo k další psychologické hranici, ale jeho růst nebyl již tak rychlý. Z pohledu dlouhodobého 
investora je to i dobře, protože vyletí-li něco velmi rychle a prudce, může přijít pak i rychlý pokles. U zlata 
toto však v současné chvíli nehrozí. V minulém měsíci došlo k určitému zbrzdění růstu, přes to je zlato stále  
ve skvělé kondici na to, aby překonalo další bariéry, které ho na cestě za maximy ještě čekají. 

První hranicí v dolarové ceně je hodnota 1 350 USD za unci. K té se v únoru zlato velmi přiblížilo. Když  
v pátek 15. 2. americký prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze s tím, že je ohrožena národní bezpečnost, 
byl jediným důvodem tohoto rádoby dramatického prohlášení záměr získat peníze na stavbu zdi na hranicích  
s Mexikem. I přesto, že vyhlášení bylo spíše hysterické než realistické, reagovaly na něj trhy a zlato – jako 
tradiční bezpečný přístav v dobách nejistoty – posílilo na 1 346 USD. Krátce na to se situace uklidnila a 
zlato začalo pomalu oslabovat až k hranici 1 330 USD. Důvodem pro ochlazení situace bylo i to, že FED 
20. 2. uveřejnil zápis ze svého lednového jednání, kde potvrdil předpoklad, ohledně opatrného zvyšování 
úrokových sazeb, kvůli obavám ze zpomalení ekonomiky. Toto upřesnění lednového vyjádření nahrálo akciím, 
které začaly posilovat a zlato korigovalo své předchozí prudké zvýšení ceny. Fakt, že nezvýšení úroků má vliv  
na ceny akcií je dalším důkazem toho, že ceny akcií nejsou poháněny úspěchem firem či celého hospodářství, 
ale pouze a jen levnými penězi, kterých je na trhu obrovský přebytek.

Právě přebytek kapitálu vede k tomu, že investice jsou čím dál více rizikovější, protože všichni hledají 
alespoň nějaké zhodnocení, a jak víme, čím větší zhodnocení, tím rizikovější investice. To je také důvod toho, 
proč se všichni bojí stahování peněz napumpovaných do ekonomiky. V okamžiku, kdy začne jejich stahování 
přestanou rizikové projekty, které bohužel většinou fungují jako Ponziho schémata – tzv. letadla, dostávat přísun 
peněz od hamižných investorů a nebude již dostatek prostředků na vyplácení dříve zapojených investorů.  
Tyto „zázračné projekty“ se začnou hroutit, výrazně poroste panika střadatelů, kteří se budou snažit najít 
alespoň nějaký bezpečný přístav. 

 Zlato Stříbro Platina Palladium

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

Datum 19. 2. 2019 20. 2. 2019 28. 2. 2019 26. 2. 2019

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

Datum 14. 2. 2019 14. 2. 2019 14. 2. 2019 4. 2. 2019

Cenné kovy v únoru 2019

Zlato – v únoru testovalo psychologickou hranici 1 300 USD za unci, ale nekleslo pod ní. Jeho cena následně 
začala růst a zastavila se těsně pod hodnotou 1 350 USD. Na druhou stranu ani tuto bariéru nepřekonalo.  
V okamžiku proražení hranice 1 350 USD, pak bude důležitá úroveň 1 365 USD, která by měla zlatu otevřít 
cestu k dalšímu růstu a ceně 1 400 USD za unci.



Stříbro – i v únoru následovalo vývoj svého silnějšího bratra – zlata – a své maximální i minimální hodnoty 
zaznamenávalo v přibližně stejných dnech.

Platina – na konci února posílila konečně i platina, a to nad hranici 850 USD za unci. Budoucnost však není 
pro platinu optimistická. Dieselové motory nečeká již žádná renesance.

Palladium – se v únoru vedle zlata stalo nejzajímavějším kovem. Pokračovalo ve své spanilé jízdě a hravě 
překonalo hranici 1 500 USD a nezastavilo se ani u hranice 1 550 USD za unci. Jediným problémem palladia 
je velmi nízká likvidita na trhu. Jeden z největších hráčů na finančních trzích – dánská banka Saxo Bank 
dokonce na začátku února přestala s palladiem obchodovat. Na trhu je velmi málo subjektů, které by chtěli 
palladium prodávat, proto chybí na straně nabídky. Trh s palladiem ovládá úzká skupina producentů, kteří  
se nyní snaží využít raketově rostoucích cen, ty vyšponovat na co nejvyšší úroveň a poté palladium zobchodovat. 
Až nastane ten okamžik, kdy se tito velcí hráči rozhodnou pro prodej svých zásob, lze očekávat prudký pád 
ceny palladia.
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