
SPRÁVA O SVETOVOM TRHU S DRAHÝMI KOVMI  
A NOVEMBER 2018

3. decembra 2018, Praha - Po októbri bol tiež november zlatu a ostatným cenným kovom priaznivým mesiacom. 
Zlato síce neudržalo hranicu 1 240 USD za trójsku uncu, ale tiež sa už nepozrelo pod psychologickú hranicu  
1 200 USD za trójsku uncu, a to ani krátkodobo. Pre jeho ďalší vývoj bude dôležité dlhšie zotrvanie nad hranicu 
1 230 USD a následne nad 1 250 dolárov za uncu. 

Americké voľby do Kongresu nakoniec skončili patom. Snemovňu reprezentantov povedie Demokratická 
strana, ale väčšinu v Senáte si udržali republikáni. Nekonala sa tak porážka súčasného prezidenta Donalda 
Trumpa, ale rozdelený Kongres pre nich bude znamenať ťažšie vládnutie do konca jeho mandátu v roku 2020. 

Na začiatku mesiaca zasadala americká centrálna banka FED. Podľa všeobecného očakávania ponechala 
úrokové sadzby bez zmeny v pásme 2,00–2,25 %. Následne zápis z prebehnutého konania naznačil, že  
v decembri FED sadzby pravdepodobne posunie do pásma 2,25–2,50 %, ale ďalšie zvyšovanie v roku 2019 
nie je vôbec isté. Navýšením úrokových sadzieb v decembri trh pripisuje pravdepodobnosť 79 %, marcovému 
50 % a ďalší krok je už málo pravdepodobný. Šancu neposilňuje ani americký prezident Donald Trump, 
ktorý FED za úpravu sadzieb pri každej príležitosti kritizuje. Nevedie ho k tomu skutočnosť, že sa obyčajným 
Američanom zdražujú ich pôžičky na bývanie alebo štúdium detí, starosť má predovšetkým o investorov, 
pretože každé zvýšenie úrokov zasiahne aj akciový trh, ktorý už začína pomaly chladnúť. V novembri 
sa index Dow Jones opäť pozrel k hranici 24 000 bodov. Síce ju ešte neprelomil, ale pokles takmer 8 %  
od začiatku mesiaca nesvedčí o ničom optimistickom. Ak teda FED na svojom decembrovom zasadnutí podľa 
očakávania úroky naozaj zvýši, bude to ťažká skúška aj pre akciový trh. 

Za pozornosť stojí vzájomný vývoj cien platiny a paládia. Rozdiel medzi nimi je najvyšší od februára 2001. 
Paládium prekonalo krátkodobo hranicu 1 200 USD za uncu a platina v rovnaký deň (30. novembra) klesla pod 
úroveň 800 USD za uncu. Pokles ceny platiny má stále rovnaký dôvod – automobilový priemysel a veľmi nízky 
dopyt po naftových motoroch. Cene platiny neprospeli správy, že trh očakáva aj v budúcom roku prebytok 
ich zásob na trhu. To naznačuje, že môže dôjsť k zatváraniu platinových baní v Južnej Afrike aj Rusku. 
Pod hladinou 800 USD za uncu sa totiž nevyplatí ťažiť ani v Rusku, kde sa platina vyskytuje v menších hĺbkach, 
ako je tomu v Južnej Afrike. Africké bane sú nerentabilné už dlho a neustále spory medzi majiteľmi a baníkmi 
situácii tiež nepomáhajú. 

 Zlato Striebro Platina Paládium

Najvyššia 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

Najnižsia 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



Koniec mesiaca patril stretnutiu najvyspelejších krajín G20. Čína s USA sa v jeho priebehu dohodli na 90dennom 
prímerí v obchodnej vojne, ktorá mala tento rok neblahý vplyv na finančné trhy. V dôsledku dohodnutého 
„zmieru“ začal posilňovať dolár, ale tiež ázijské akcie, ktoré čerpajú sílu z možného optimistického vývoja 
predovšetkým čínskeho priemyslu. Rástla aj cena zlata, predovšetkým v nedolárových menách. Na trhoch 
zavládol všeobecný optimizmus. Otázkou je, ako dlho táto príjemná nálada vydrží. Tipujeme, že to môže byť 
do prvého twitterového príspevku 
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