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Kdor se z ognjem igra, se opeče. 
To velja tudi za trgovanje z zlatom in 
drugimi žlahtnimi kovinami, zlasti na 
kratki rok. Nakup zlatnikov in srebrni-
kov ter palic čistega zlata in srebra je 
dolgoročna naložba, primerna torej 
za obdobje, ki traja več kot pet let. 

Cena zlata zlasti v juniju intenzivno 
pada, kar je signal, da je čas primeren 
za nakup zlatnikov in zlatih palic. 
Spremembe tečaja zlata v enem 
mesecu ali celo v enem dnevu so 
na newyorški borzi kovin precejšnje. 
V enem mesecu je vrednost tečaja 
padla za 52,40 odstotka, v enem 
dnevu pa za več kot 8 odstotkov. V 
letu dni je zlato povečalo vrednost 
na 144,20 odstotka. Kdor je lani ob 
tem času kupoval zlate kovance ali 
palice, ima dober zaslužek ne glede 
na trenutni padec vrednosti zlata. 
Tečaj se je do 23. junija gibal okoli 586 
ameriških dolarjev za unčo. Največji 
padec v zadnjem mesecu je bil 13. 
junija, ko je bilo za unčo zlata  treba 
odšteti 560 ameriških dolarjev. Stro-
kovnjaki za žlahtne kovine menijo, 
da so takšna nihanja nekaj povsem 
običajnega. Nekatere banke in drugi 
večji investitorji  so zlato prodajali, ker 
so ugotovili, da jim je prineslo dovolj 
čistega dobička, s tem pa so cene 
tudi začele padati. 

Dolar izgublja popkovino z 
zlatom

Nekoč je veljalo pravilo, da rast 
ameriškega dolarja pomeni padec 
cene zlata. Danes ni več tako. Na 
ceno zlata vplivata predvsem letna 
proizvodnja in povpraševanje na 
trgu. Povpraševanje presega po-
nudbo, trenutne cene pa so tudi 
odraz špekulativnih nakupov in 
prodaj. Vlagatelji trgujejo tudi na 
borzah žlahtnih kovin, vrednostnih 
papirjev in na deviznih borzah po 
vsem svetu.

Na vseh teh trgih so tečaji odvisni 
od ponudbe in povpraševanja ter 
številnih drugih dejavnikov, niso pa 
odvisni denimo od tečajev cen zlata 
in delnic. 

Kot nam je povedal Matija Kolar, 
strokovnjak za devizni trg v Banki 
Celje, na vrednost ameriškega dolarja 
pomembneje ne vplivajo niti vred-
nosti žlahtnih kovin niti vrednosti 
delniških indeksov. 

Plemenite kovine

Kdor na zlatu spi, dobro spi
Kdor je lani ob tem času kupoval zlate kovance ali palice, ima dober zaslužek ne glede na trenutni 
padec vrednosti zlata.

dolarja, katerega gonilna sila so bili 
v preteklosti prav visoki neto prilivi 
tujega kapitala v ZDA, zlasti v njihove 
državne obveznice.“

Cena srebra raste
Srebro je kovina, ki je zanimiva za 

vlaganja, vendar je pri nas treba od-
šteti 20-odstotni davek pri nakupu 
fizičnega srebra. Pri zlatu pa tega
davka ni.  Srebro je izjemno drago-
cena kovina za različne industrijske 
panoge. Od leta 1813 se na primer 
srebro uporablja pri izdelavi filmov,
pri izdelavi solarne in toplotne tehni-
ke, pri čiščenju vode v farmaciji itd. 

Eden najpomembnejših potroš-
nikov srebra je tudi industrija nakita 
in okrasnih predmetov, na primer 
jedilnega pribora, kovancev in me-
dalj. Srebro je od vseh kovin najboljši 
prevodnik toplote in elektrike. Prido-
biva se kot stranski produkt pri izkopu 
bakra, svinca in cinka. Leta 2004 so ga 
izkopali 19.000 ton, največ v Mehiki, 
Peruju, Avstraliji in na Kitajskem.

Povpraševanje po srebru v zadnjih 
nekaj letih presega ponudbo, zato 
cena temu primerno raste. Mehika 
je danes edina država na svetu, ki kot 
plačilno sredstvo uporablja srebrne 
kovance.

Kaj pa naložbe v srebro?
Banka Slovenije ima redne izdaje 

srebrnikov in zlatnikov, podrobnejše 
informacije so na voljo na njihovi 
spletni strani.  

Primerne oblike srebra za naložbe 
so palice, težke 1000 gramov in 5000 
gramov, čistine 999/1000, oziroma 
kovanci, težki od ene unče do 1000 
gramov.

Ameriška kovnica US Mint izdaja 
od leta 1986 eno unčo težke srebrne 
orle „Silver Eagle“; Royal Canadian 
Mint izdaja od leta 1988 srebrni 
„Meaple Leaf“, težek prav tako eno 
unčo; avstralska kovnica The Perth 
Mint od leta 1990 izdaja izredno 
lepe naložbene srebrne kovance 
„Kookaburra“ (ptič), težke po 1 unčo, 
10 unč in 1000 gramov. Zanimivi so 
tudi srebrni kovanci iz serije Kitajski 
lunin koledar. 

Mira Jovanović

„Že nekaj časa velja ugotovitev, 
da zlasti delniški trgi ne vplivajo 
odločilno na gibanje tečajev valut. V 
največji meri na to gibanje vplivajo 
predvidevanja v zvezi z gibanjem 
obrestnih mer, te pa vključujejo 
praktično vse: od gibanj na trgu delo-
vne sile, rasti gospodarstva, inflacije

itd. Velja pa pozitivna korelacija med 
višino obrestne mere in vrednostjo 
tečaja. Ugotavljamo, da se v zadnjem 
času zaradi oženja  obrestnega 
diferenciala med evropskimi in 
ameriškimi obrestnimi merami vse 
več kapitala seli v Evropsko unijo, 
s čimer konstantno pada vrednost 


