
ZPRÁVA O SVĚTOVÉM TRHU S DRAHÝMI KOVY  
ZA PROSINEC 2018

3. ledna 2019, Praha - Kdybychom měli vybrat ten nejzajímavější měsíc roku 2018, co se týče obchodování na 
komoditních i akciových burzách, tak by to jistě byl prosinec. Akciové indexy zaznamenaly nejhorší měsíc za 
posledních 80 let. Jejich propad překonal jen prosinec roku 1930, kdy zuřila velká hospodářská krize. Investoři 
se postupně zbavují svých akciových investic, známý český ekonomický publicista a investor na akciových 
trzích Miroslav Motejlek na svém twitterovém účtu napsal, že se již zbavil 80 % akcií ze svého portfolia. 

Index Dow Jones v prosinci prolomil hranici 22 000 bodů a klesl na nejnižší hodnotu za posledních  
16 měsíců. Mnoho akciových fondů právě kvůli tomuto „černému prosinci“ skončilo ve ztrátě za celý rok 2018, 
viz akciový fond české banky J&T Opportunity CZK skončil se ztrátou 5,81 %. 

Na konci prosince pomohla akciím investice amerických penzijních fondů, které musely nakoupit akcie, aby 
splnily požadavky regulátora na vyvážení poměru akcií a dluhopisů v jejich portfoliu. Penzijní fond americké 
banky Wells Fargo provedl v jeden den nákup v objemu 64 miliard amerických dolarů. To akciím samozřejmě 
pomohlo a Dow Jones se vyšvihl nad hranici 23 000 bodů. Ani taková investice však nedokázala znovu rozjet 
„akciovou párty“ z let minulých. 

Mnoho investorů si uvědomuje, že akcie opravdu nemohou stoupat do nekonečna, začínají proto více 
diverzifikovat svá portfolia a redukují pozice v akciích. Blíží se konec dekády levných peněz, kdy jak USA, 
tak EU „tiskly“ peníze ve snaze rozjet inflaci a za tyto peníze byly nakupovány cenné papíry. Jejich cena tak 
byla uměle navyšována a neodrážela realitu. Dalším důležitým signálem pro trhy bylo prosincové zasedání 
amerického FEDu. Ten i přes otevřenou kritiku prezidenta Donalda Trumpa úrokovou sazbu zvýšil, ale jeho 
následné vyjádření k možnému zvyšování sazeb v roce 2019 bylo opatrné a optimistické odhady hovoří  
o maximálně třech zvýšeních a realisté očekávají spíše jen dvě. 

Pokud bychom měli jmenovat pouze jediné riziko, které bude v příštím roce nejvíce ovlivňovat trhy, tak zazní 
jedno jméno – Donald Trump. Jeho nevypočitatelnost, bezprecedentní zasahování do politiky FEDu, současná 
krize kolem rozpočtu, jen kvůli financování stavby zdi na jižní hranici USA, a riziko pokračování obchodní války 
s Čínou a EU jsou možná ohniska, která mohou zapříčinit ekonomickou i politickou nestabilitu nejen v USA, ale 
i celém světě. To samozřejmě bude stále nahrávat zlatu. Myslíme si, že rok 2019 bude rokem zlata.

 Zlato Stříbro Platina Palladium

Nejvyšší cena USD/oz 1 285,70 15,52 816,00 1 284,00

Datum 31. 12. 2018 31. 12. 2018 3. 12. 2018 31. 12. 2018

Nejnižší cena USD/oz 1 226,00 14,33 778,00 1 188,00

Datum 3. 12. 2018 3. 12. 2018 10.12. 2018 7. 12. 2018

Cenné kovy v prosinci 2018:



Zlato – během měsíce posílilo téměř o 5 %. Mnozí analytici předpovídají, že zlomilo tzv. medvědí trend, 
a právě díky svému prudkému posílení v prosinci se dostalo do růstové fáze. O tom svědčí i navyšování 
pozic investičních fondů, které obchodují s cennými papíry, jejichž cena se odvíjí od ceny zlata. Bleskově 
byla překonána hranice 1 250 USD za unci a cena se přiblížila k 1 300 USD za unci, což je další důležitá 
psychologická bariéra, která otevře cestu k dalšímu růstu. 

Stříbro – kopírovalo vývoj ceny zlata. Jeho posílení bylo více než 8 % a překonalo hranici 15,50 USD  
za unci. Pro rok 2019 předpokládáme jeho posilování, které však v případě ekonomické krize nebude  
tak rychlé, protože stříbro bude pod tlakem nízké poptávky z průmyslu. 

Platina – jediný cenný kov, který zůstával i v prosinci v klesajícím trendu. Cena platiny se již pohybuje pod 
hranicí 800 USD za unci. Příčinou je dlouhodobě nízká poptávka z automobilového průmyslu a slábnoucí 
poptávka po platinových špercích především v Asii. 

Palladium – během prosince posílilo o 8 % a jeho cena je srovnatelná se zlatem – obchoduje se těsně  
pod hranicí 1 300 USD za unci. Těží ze sílící poptávky z automobilového průmyslu. 
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