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WAHANIA 
przez cały rok

RYNEK METALI SZLACHETNYCH

Ostatnie cztery miesiące roku były przeplatanką wzrostów 
i spadków cen metali szlachetnych. Zatem po wzrostowym 
listopadzie mieliśmy do czynienia z obniżką cen w grudniu. 
Oparł się jej jedynie pallad, który nadrobił 
w ten sposób dystans do innych metali.

Bartłomiej Knichnicki              

Rok 2012 pomimo trwającego trendu bocznego, 
zakończył się dobrze dla metali szlachetnych. 
Odnotowały one umiarkowane, jednocyfrowe 

wzrosty. Niestety w przypadku polskich inwestorów, 
ze względu na umocnienie się złotego aż o ponad 
10 proc., musimy mówić o jednocyfrowych stratach.

Złoto na huśtawce
Według stanu na 28 grudnia ceny złota obniżyły się o 3,4 

proc. w stosunku do końca listopada i osiągnęły cenę 1655 
USD za uncję. Równocześnie jednak w stosunku do roku 
ubiegłego cena złota wzrosła o 5,8 proc., z poziomu 1565 
USD za uncję. Kontynuowany od maja trend umacniania się 
polskiej waluty wpływa niestety negatywnie na wyniki polskich 
inwestorów kupujących metale szlachetne. W grudniu, kiedy 
to złotówka umocniła się o 2,3 proc., ceny złota spadły do 
poziomu 5099 zł za uncję, czyli o 5,7 proc. w stosunku do 
poprzedniego miesiąca. W podobnym stosunku zmieniła się 

cena wobec ubiegłego roku – dokładnie o 5,4 proc. Kurs za-
mknięcia na koniec roku 2011 wyniósł wtedy 5390 zł za uncję.

Srebro i platyna w odwrocie
Spośród innych metali szlachetnych w grudniu zwraca-

ją uwagę spore spadki cen srebra. Zanotowało ono przecenę 
aż o 10,3 proc. w dolarach i aż 12,4 proc. w złotych. Ceny 
platyny obniżyły się o 5,2 proc. w dolarach i 7,5 proc. w zło-
tych. Pallad, jak już wcześniej wspomniano jako jedyny 
odnotował wzrost w grudniu. Jego kurs urósł o 3,0 proc. 
w dolarach i o 0,6 proc. w złotych.

Jednak pomimo tak dużych dysproporcji zmian cen po-
między poszczególnymi metalami szlachetnymi w miesiącu 
grudniu, na tle całego roku 2012 wyglądało to znacznie łagod-
niej. W przypadku inwestycji dolarowej największy dochód 
przyniosła platyna – wzrost o 8,5 proc., natomiast srebro 
i pallad wzrosły o 7,5 proc. Jeśli zaś chodzi o zakupy realizo-
wane w naszej rodzimej walucie to wcześniej wspomniana 
aprecjacja złotego wpłynęła na ujemną rentowność inwestycji. 
Ceny platyny spadły o 3 proc., a srebra i palladu o 3,8 proc.

Przyszły, złoty rok
Ankieta przeprowadzona przez agencję Bloomberg wska-

zuje, że trwające już 12 lat wzrosty cen złota nadal będą kon-
tynuowane. Mediana wskazań 16 analityków z największych 
banków inwestycyjnych świata wskazała, że średnia cena 
złota w ostatnim kwartale 2013 roku wyniesie aż 1925 USD 
za uncję (ponad 16 proc. powyżej obecnego kursu). 

Prognozy poszczególnych analityków, które ukazały się 
w grudniu, również zachęcają do kupowania żółtego kruszcu. 
Według Commerzbanku średnia cena złota w 2013 roku może 
wynieść aż 1930 USD za uncję. Znacznie bardziej umiarko-
wane prognozy przedstawił Goldman Sachs. Według nich 
w ciągu 12 miesięcy cena złota osiągnie 1800 USD za uncję, 
a w roku 2014 obniży się do 1750 USD za uncję. Bardziej 
optymistyczne prognozy podaje natomiast Morgan Stanley. 
Według tego banku średnia cena złota w 2013 roku może 
wynieść 1853 USD za uncję.
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Cena w USD Cena w PLN
Rodzaj aktywa USD/PLN Złoto Srebro Platyna Pallad Złoto Srebro Platyna Pallad

Kurs na 28.12.2012 3,0804 1655 30 1514 701 5099 92 4663 2159

Kurs na 30.11.2012 3,1543 1714 33 1598 681 5408 105 5039 2147

Zmiana kursu -2,3% -3,4% -10,3% -5,2% 3,0% -5,7% -12,4% -7,5% 0,6%

Cena w USD Cena w PLN
Rodzaj aktywa USD/PLN Złoto Srebro Platyna Pallad Złoto Srebro Platyna Pallad

Kurs na 28.12.2012 3,0804 1655 30 1514 701 5099 92 4663 2159

Kurs na 31.12.2011 3,4443 1565 28 1396 652 5390 96 4808 2246

Zmiana kursu -10,6% 5,8% 7,5% 8,5% 7,5% -5,4% -3,8% -3,0% -3,8%


