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Stříbro:
Růstový potenciál
Ve světle nedávných oznámení a
opatření centrálních bank (zejména
Evropské centrální banky ECB a
amerického FEDu) je jedno více než
jasné: peníze zůstanou levné a v
některých regionech ještě více
zlevní.
Protože
se
tímto
rozhodnutím vymazává úrokové

20. ročník

znevýhodnění
zlata,
překonal
nedávno tento vzácný kov své
hodnoty z roku 2013 a nyní se
obchoduje něco přes 1 500 USD za
trojskou unci. Na druhé straně z
aktuálních
změn
prozatím
neprofitovalo stříbro. To je poněkud
netypické, protože cena stříbra se
ve skutečnosti pohybuje s výrazně
vyšší volatilitou. V důsledku toho se
poměr zlato / stříbro – který udává
kolik uncí stříbra je potřeba k
nákupu jedné unce zlata – vyšplhal
až na úroveň 93. A ani rekordní
hodnoty z 90-tých let nejsou nyní
příliš
daleko.
Toto
cenové
opomenutí dává „malému bratrovi“
zlatá křídla, navíc s velmi dobrým
poměrem výnosu a rizika. Existují
rovněž důkazy, že celosvětová
produkce stříbra klesá již tři roky.
Podle analýz a výpočtů odborníků z

Commerzbank bude v roce 2019
globální nabídka stříbra ve výši
1,016 miliard uncí vyrovnána
poptávkou ve výši 1,094 miliard
uncí. Pro rok 2020 analytici
předpovídají nabídku na úrovni
1,019 miliard uncí a celkovou
poptávku 1,103 miliard uncí.
Odborníci očekávají, že cena stříbra
postupně zkopíruje růst ceny zlata.

Investoři mohou na tento trend
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Stříbro: Zájem investorů pozvolna roste
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.

