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Liczby przemawiają  
za złotem
Pod względem popytu konsumenckiego ubiegły rok 2013 był 
rekordowy. Według raportu Światowej Rady Złota (World 
Gold Council) światowy popyt konsumencki na złoto wyniósł 
3863,5 ton i był o 21 proc. wyższy niż w roku poprzedzającym. 
Z tego 2209,5 ton złota zużyto w przemyśle jubilerskim oraz 
1654,1 ton złota sprzedano w postaci sztabek, monet i meda-
li. W porównaniu z 2012 r. ubiegłoroczny popyt jubilerski był 
wyższy o 16 proc. Natomiast zakupy złota w postaci sztabek, 
monet i medali wzrosły o 28 proc.
Wartość popytu konsumenckiego na złoto w ubiegłym roku wy-
niosła ponad 175 mld USD. Jubilerzy zakupili złoto za kwotę 
100,2 mld USD, nieznacznie niższą niż rok wcześniej. Z kolei 
wartość złota zakupionego w postaci sztabek, monet i medali 
wyniosła 75 mld USD i była o 8,5 proc. wyższa niż w 2012 r. 
Zakupom złota sprzyjała korekta cenowa. Na London Gold 
Market Fixing notowania złota w ubiegłym roku rozpoczęły 
się od ceny 1681,50 USD za uncję, a zakończyły na poziomie 
1204,50 USD. Oznacza to spadek ceny o 28 proc. Maksymal-
na cena złota wyniosła 1693,75 USD, a minimalna 1192,00 
USD Średnia cena złota w ubiegłym roku wyniosła 1411,23 
USD i była o 14 proc. niższa niż dla roku poprzedzającego.

Powrót do źródeł
Inwestorzy zamiast wirtualnych inwestycji w funduszach wy-
bierali inwestycje w złoto w postaci fizycznej. Do tak dużych 
zakupów złota przyczynił się spadek jego notowań, a także oba-

wy o powrót kryzysu ekonomicznego na świecie. Kto podczas 
poprzedniej fali wzrostowej notowań złota nie wykorzystał szan-
sy, obecnie miał okazję, aby po niższych kosztach wejść w po-
siadanie kruszcu. Nie bez znaczenia dla popytu na złoto była 
większa niż w poprzednich latach wiedza o zaletach inwesto-
wania w metale szlachetne. W ostatnich latach wiele mówiono 
o inwestycjach alternatywnych, wskazując na niską korelację 
ich cen z rynkami akcji. Ostatni kryzys dał bolesną lekcję in-
westowania. Do inwestowania w złoto skłania ludzi niepewna 
sytuacja na rynkach finansowych i w gospodarce. Nie ustają 
obawy o los wiodącej waluty, jaką jest dolar amerykański, a tak-
że o możliwym kolejnym kryzysie na skalę światową.
Spadek notowań złota przyczynił się do wzrostu popytu na 
wyroby jubilerskie. Istotne znaczenie miał też wzrost zamoż-
ności ludności na świecie, szczególnie w krajach Dalekiego 
Wschodu. 

Azja górą
Największe źródła popytu na złoto znajdują się w Azji. W Chi-
nach coraz więcej oszczędności trafia od kilku lat na rynek 
metali szlachetnych. W efekcie w całym ubiegłym roku popyt 
konsumencki ze strony mieszkańców Chin, obejmujący zakup 
złota pod postacią biżuterii, sztabek, monet, medali odpowia-
dał 1065,8 tonom czystego złota. To stawia Chiny na pozycji 
światowego lidera w zakresie popytu konsumenckiego na złoto. 
Druga potęga na rynku złota to Indie. Jednak tu ograniczenia 
w imporcie złota, mające na celu równoważenie bilansu płat-
niczego, spowodowały spadek zakupów złota. Mimo to ubie-
głoroczny popyt konsumencki był o 15 proc. wyższy wobec 
tego z 2012 r. i wyniósł 974,8 ton. 

Inwestycja w złoto to doskonały sposób na zabezpieczenie się  
przed skutkami kryzysu. Osoby traktujące złoto jako długoterminową lokatę 

mogą w ten sposób ochronić realną wartość posiadanego majątku. 
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Kolejny kraj azjatycki lubujący się w złocie to 
Tajlandia, która odpowiada za popyt w ilości 
140,1 ton złota. Po niej uplasował się Wiet-
nam, gdzie kupiono 92,2 tony złota. Popyt ze 
strony mieszkańców Turcji wyniósł 175,2 tony 
złota i był o 60 proc. większy niż rok wcześniej. 
Konsumenci ze Stanów Zjednoczonych zaku-
pili 190,3 ton złota, tj. o 18 proc. więcej niż 
w roku poprzedzającym. 
W Europie liderem inwestycji w złoto są 
Niemcy, którzy zainwestowali w 121 ton tego 
kruszcu. Szacuje się, że Polacy zakupili około 5 
ton złota. Liderem wśród dystrybutorów złota 
na polskim rynku jest Mennica Wrocławska, 
która posiada rozbudowaną sieć sprzedaży obej-
mującą 10 krajowych placówek, a także oddzia-
ły Alior Banku, Deutsche Banku i Bank Spół-
dzielczy w Rymanowie. Ponadto klienci mogą 
kupować złoto przez internet.

Jak inwestować  
w złoto?
Sztabki i monety. Najprościej można zainwe-
stować w złoto, kupując je w postaci fizycznej 
– w formie sztabek lub monet. Sztabki i mo-
nety dzielą się na bulionowe oraz kolekcjoner-
skie. Te pierwsze są emitowane bez ograniczeń 
i zawierają prawie 100 proc. złota, zatem ich 
cena jest bezpośrednio powiązana z jego ce-
nami rynkowymi. Po uwzględnieniu kosztu 
produkcji i marży handlowej, cena sprzedaży 
jest zazwyczaj o kilka do kilkunastu procent 
wyższa od rynkowej wartości kruszcu. 
Przykładami złotych monet bulionowych są: 
American Gold Eagle, kanadyjski Maple Leaf, 
British Gold Sovereign, południowo-afry-
kański Krugerrand, wiedeńscy Filharmonicy, 
chińska Panda, polski „Orzeł Bielik”. W han-
dlu zazwyczaj dostępne są monety o masie 
1/20 do 1 uncji.
Emisja monet i sztabek kolekcjonerskich jest 
limitowana, zatem ich cena zależy od jej oso-
bliwości i ilości. Z tego powodu ich ceny są 
niejednokrotnie znacząco wyższe od wartości 
zawartego w nich złota. Wyceny tych numi-
zmatów rosną z czasem, bowiem ich liczba 

nigdy się nie zwiększy, a kolekcjonerzy chęt-
nie gromadzą wyjątkowe okazy. W ten sposób 
można połączyć inwestycję z pasją.
Monety bite są przez mennice państwowe, 
pomimo że czasami posiadają określony nomi-
nał, nie są jednak środkiem płatniczym. 
Należy zaznaczyć, że zakup biżuterii nie jest 
racjonalnym sposobem inwestowania w zło-
to. A to dlatego, iż cena detaliczna gotowego 
wyrobu zawiera także inne, oprócz ceny złota, 
składowe, jak: koszt wytworzenia, dystrybucja, 
reklama, marże handlowe oraz podatki. Za-
wartość złota w wyrobie jubilerskim stanowi 
zazwyczaj 0,585, a w Stanach Zjednoczonych 
jest jeszcze niższa. Niejednokrotnie na cenę 
decydujący wpływ ma szlachetny kamień. Po-
zbywając się biżuterii, można ją sprzedać tylko 
po cenie złomu. Złota biżuteria stanowi o pre-
stiżu, elegancji, dobrym smaku i jest trendy. 

Jan Mazurek – ekspert 
Business Centre Club ds. rynku 
kapitałowego. Posiada licencję 
maklera papierów wartościowych 
oraz certyfikat doradcy 
w alternatywnym systemie obrotu 
rynku NewConnect.
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Stąd racjonalnym działaniem inwestycyjnym 
jest zakup złota w postaci sztabek lub monet.
– Jednym z podstawowych kryteriów, jakim po-
winniśmy się kierować przy inwestycji w szla-
chetne kruszce jest sprawdzenie wiarygodności 
firmy, w której chcemy dokonać zakupu. War-
to przeanalizować jej formę prawną, kapitał 
zakładowy czy zabezpieczenia finansowe – 
przekonuje Paweł Drążek, dyrektor sprzedaży 
w Mennicy Wrocławskiej – czołowego sprze-
dawcy złota i srebra inwestycyjnego w Polsce. 
– Ponadto podmiot, od którego nabywamy 
złoto, powinien być wpisany do rejestru dzia-
łalności kantorowej. Zezwolenie to reguluje 
prawo dewizowe i wydawane jest przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego – dodaje. 
Istnieją również inne formy inwestowania na 
rynku złota. Służą temu różne instrumenty 
finansowe, których cena zależy pośrednio od 
notowań złota. 
Certyfikaty. Są to dokumenty będące dowo-
dem posiadania wyodrębnionej ilości złota 
w skarbcu bankowym. Stanowią alternatywę 
dla depozytu tego kruszcu w formie material-
nej. Ryzykiem takiej inwestycji jest możliwość 
bankructwa banku, defraudacji, kryzysu lub 
nacjonalizacji. 
Akcje producentów złota. Inwestor kupujący 
akcje kopalń nie nabywa złota, lecz finansuje 
jego produkcję. Ryzyko takiej inwestycji jest 
większe niż nabywanie złota, gdyż na wycenę 
akcji mają wpływ również inne czynniki niż te 
z rynku złota. Cena rynkowa akcji zależy od 
wyników finansowych przedsiębiorstwa, jako-
ści zarządzania, kosztów produkcji. Istotne jest 
też ryzyko polityczne kraju, w którym funk-
cjonuje kopalnia, a także ogólna sytuacja na 
giełdach papierów wartościowych. 
Produkty strukturyzowane. To nowoczesne 
wehikuły inwestycyjne. Mogą one naśladować 
ceny złota, gwarantować zwrot w całości lub 
części zainwestowanego kapitału w dniu wy-
kupu z określonym udziałem w zyskach port-
fela inwestycyjnego. 
Fundusze ETF (Exchange Traded Funds). 
Są to fundusze inwestycyjne, których udzia-
ły są notowane na giełdach. Ich notowania 
naśladują rynkowe ceny metali szlachetnych. 

Każdy udział funduszu jest zabezpieczony fi-
zycznym złotem zdeponowanym w banku, da-
jącym wysoką rękojmię bezpieczeństwa. Inwe-
stycje poprzez tego rodzaju fundusze odegrały 
istotną rolę w ostatnich latach na rynku złota, 
przyczyniając się w dużym stopniu do wzrostu 
jego notowań. 
Fundusze inwestycyjne. Inwestycje w tytuły 
uczestnictwa funduszy złota można korzystać 
z zalet dywersyfikacji portfela, składającego się 
różnych aktywów, w których poczesne miejsce 
zajmują akcji kopalń złota. Portfele funduszy 
mogą zawierać także instrumenty pochodne 
oparte na złocie. 
Instrumenty pochodne. Na niektórych gieł-
dach towarowych można inwestować w kon-
trakty terminowe, kontrakty na różnice i opcje 
oparte na złocie. Wartość tych instrumentów 
jest powiązana z notowaniami złota. Dzięki 
wysokiej dźwigni finansowej nawet niewiel-
ka zmiana ceny złota skutkuje dużą zmianą 
wartości inwestycji. Można na nich zarabiać 
zarówno na wzrostach notowań złota, jak też 
spadkach – warunkiem jest zajęcie odpowied-
niej pozycji. Jednak jest to wysoce ryzykowna 
forma inwestycji, ze względu na dźwignię fi-
nansową.   n

Wykres 1.  
PoPyt koNsumeNCki 
NA złoto

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Gold Council


