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Złoto jest w cenie 
Świat oszalał na punkcie złota. Kupują je jubilerzy, fundusze, banki centralne oraz inwestorzy indywidualni. 
Zaczyna go brakować w bankach, sklepach internetowych, a nawet mennicach. 

kąd takie zawirowanie? Z jed
nej strony, matka natura mówi 
coraz częściej „nie" i pozyski-

| wanie złota jest nie tylko coraz 
mniej wydajne, ale i kosztow

niejsze. Z drugiej, ludzkość zgotowała so
bie kryzys na miarę stulecia - a panika na 
rynkach finansowych zawsze popychała 
ludzi do inwestowania w ten kruszec. 

Ogólna podaż złota w 2008 r. wynio
sła 3468 ton - wynika z raportu World 
Gold Council. Oznacza to niewielki 
spadek, w wysokości 20 ton (0,6 proc), 
w porównaniu z rokiem 2007. Jednak 
kopalnie - największe źródło podaży -

wyprodukowały o 3 proc. złota mniej niż 
rok wcześniej - 2407 ton (w tym polski 
koncern KGHM - ok. 900 kg), a ta ten
dencja spadkowa trwa już kilka lat. Co 
więcej, ponieważ część wyprodukowa
nego złota służy do pokrycia transakcji 
zabezpieczających (hedging), w ubiegłym 
roku na rynek trafiło ostatecznie 2044 
tony Spadek wydobycia to efekt wielolet
niej eksploracji powierzchni naszego glo
bu. Dziś, aby pozyskać złotonośną rudę, 
należy wiercić szyby nawet na głębokość 
czterech kilometrów. Tona dobrej rudy 
może dać do 10 gramów złota. Aby więc 
uzyskać kruszec dla wyprodukowania 

pary obrączek ślubnych, kopalnia musi 
przemielić nawet 10 ton litych skał. Dla
tego koszty przerobu rudy w metal są bar
dzo wysokie: sięgają nawet 400-500 dola
rów na uncję (31,1 grama), podczas gdy 
giełdowa cena tej ilości złota w ostatnim 
półroczu waha się w przedziale od 720 
do 1000 dolarów. Nie ma podstaw, aby 
liczyć na znaczące zwiększenie wydobycia 
złota, gdyż nie odkryto żadnych nowych 
dużych pokładów. Szacuje się, że ludzkość 
wydobyła dotychczas 161 tys. ton złota, 
przy czym połowę w ciągu ostatnich 
50 lat. Prawdopodobnie w skorupie 
ziemskiej jest jeszcze 90 tys. ton kruszcu 
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- wydobyliśmy więc już 2/3 złota, jakie 
było na całej naszej planecie. 

Drugim co do wielkości źródłem 
podaży jest skup złotego złomu, zazwy
czaj biżuterii. W 2008 r. ludzie sprzedali 
1146 ton złota po przeliczeniu na czysty 
metal. Jest to o 17 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Złoto na rynku pochodziło 
również z wyprzedaży banków central
nych i instytucji międzynarodowych 
(trzecie źródło podaży). Z roku 2007 
na 2008 nastąpił znaczący jej spadek, 
z 485 do 279 ton (o 45 proc). Jak mówi 
Piotr Kowalski, analityk z Investors TFI, 
w 2009 r. kończy się okres porozumienia 
pomiędzy bankami centralnymi, które 
określało stopień podaży złota z rezerw 
banków centralnych na 2500 ton w cią
gu pięciu lat. Nie będzie to jednak miało 
znaczenia w sytuacji, gdy banki centralne 
wolą kupować niż sprzedawać. - W tym 
roku podaż będzie najmniejsza, a do tej 
pory deklarację sprzedaży złota określiły 
tylko Francja w ilości 20 ton, Holandia 
8 ton, Szwecja 3,8 tony - tłumaczy. 

REKORD ZA REKORDEM 
W 2008 r. popyt na złoto wyniósł 

3659 ton i był o 4 proc. wyższy niż rok 
wcześniej. W ujęciu wartościowym było 
to ponad 100 mld dolarów. Decydujący 
okazał się czwarty kwartał, kiedy odno
towano zapotrzebowanie o 32 proc. wyż
sze niż rok wcześniej. 

TONA DOBREJ RUDY MOZĘ 
DAĆ DO 10 G ZŁOTA, WIĘC DLA 
UZYSKANIA KRUSZCU NA PARĘ 
OBRĄCZEK ŚLUBNYCH TRZEBA 

PRZEROBIĆ 10 T SKAŁ 

Najwięcej złota kupują jubilerzy -
ich zapotrzebowanie na złoto opiewało 
na 2138 ton (przeszło 2/3 całego popy
tu). Na większą uwagę zasługuje jednak 
wzrost popytu w sferze inwestycji - to tu 
rodzi się nadwyżka popytu, coraz wyżej 
podbijająca cenę metali szlachetnych. Po 
gwałtownych spadkach giełdowych oraz 
ujawnieniu problemów instytucji finan
sowych, ludzie zdali sobie sprawę z wir-
tualności większości sposobów lokowa
nia środków inwestycyjnych. Tymczasem 
złoto jest najstarszym i najpewniejszym 
w czasach niepokoju przedmiotem lo
kowania kapitału. Każdy wielki kryzys 
doprowadza więc do gwałtownego sko-

Struktura wydobycie złota (w proc.) 
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ku cen tego kruszcu, np. następujące po 
sobie dwa kryzysy naftowe w 1973 r. 
i 1979 r. wywindowały cenę uncji tego 
metalu z 40 do ponad 700 dolarów! 

Od 2000 r. cena kruszcu wspina się 
coraz wyżej - zaczynając z poziomu 200 
dolarów. W marcu 2008 r. padł rekord -
cena uncji po raz pierwszy w historii prze
kroczyła poziom 1000 dolarów i sięgnęła 
1002,8 dolara. Od początku roku 2009 r. 
cena waha się pomiędzy 820 a 1000 do
larów i w każdej chwili może zostać usta
nowiony kolejny rekord. W cenach real
nych daleko nam jednak do ceny uncji, 
jaką odnotowano w 2000 r. - 709,5 do
lara. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość 
tej waluty byłoby to ok. 1750 dolarów. 
Może to oznaczać, że choć 1000 dola
rów jest psychologiczną barierą, to złoto 
w czasach kryzysu finansowego - niepo
równanie groźniejszego dla światowej 
gospodarki niż dawne kryzysy naftowe 
- może w przyszłości zdrożeć o kolejne 
kilkadziesiąt procent. 

JAK INWESTOWAĆ? 
Tradycyjną formą inwestycji w złoto 

jest kupowanie sztabek oraz monet. Dziś 
powraca do łask - co zrozumiałe, skoro 
motywem nabywania kruszcu jest potrze
ba zabezpieczenia oszczędności w czasach 
spadku zaufania do systemu bankowego. 
Niestety, już we wrześniu ubiegłego roku, 
u progu załamania kursów na giełdach, 
ujawniły się niedobory w podaży złota. 
W IV kw. 2008 r. na świecie skala inwe-

Peru 7,4 

stycji (liczona w tonach) w złote sztabki 
i monety zwiększyła się o 247 proc Ponie
waż podobnie działo się na całym świecie, 
to złota brakowało w mennicach, ban
kach, sklepach internetowych i firmach 
oferujących ten metal inwestorom. - Lu
dzie przychodzą do nas z oszczędnościami 
lub pieniędzmi, które wycofali z giełdy 
bądź banków. W efekcie na dostawy, które 
mamy z całego świata, musimy czekać nie
jednokrotnie kilka tygodni - rysuje obraz 
sytuacji Renata Pawlukiewicz z firmy In-

Notowania złota z ostatnich pięciu 
lat oraz trzech miesięcy (USD/uncja) 
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W 2008 R. POPYT NA ZŁOTO 
WYNIÓSŁ 3659 TON. W UJĘCIU 

WARTOŚCIOWYM BYŁO TO 
PONAD 100 MLD DOLARÓW 

westycje Alternatywne Profit (IAP), która 
jest w Polsce największym dealerem zło
tych sztabek oraz monet. Podaż złota dla 
kupujących fizycznie kruszec ma jeszcze 
jedno wąskie gardło: nawet, jeśli „suro
wego" złota i złotego złomu jest dość, to 
przygotowanie go formie sztabek wymaga 
odpowiedniej rafinacji, co jest procesem 
praco- i czasochłonnym. Stąd też realiza
cja większej ilości zamówień w krótkim 
terminie jest niemożliwa. 

Ile kosztuje złoto dla indywidualnego 
nabywcy? Okazuje się, że niewiele wię
cej niż na rynkach międzynarodowych. 
- Stosowana przez naszą firmę marża od 
złotych monet bulionowych i sztabek lo
kacyjnych wynosi 5,5 proc. od wartości, 
jaka obowiązuje w dniu złożenia zamó
wienia. Przy większych zamówieniach 
(pow 100 gram) marża jest niższa - tłu
maczy Renata Pawlukiewicz. 

KRUSZEC DLA FUNDUSZY 
Jednak w złoto można też inwestować 

inaczej - duża część popytu na kruszec 
pochodziła z funduszy notowanych na 
giełdach (Exchange Traded Funds, ETF) 
oraz innych wehikułów inwestycyjnych. 
W zeszłym roku zainwestowano w ten 
sposób w 321 ton złota, o 27 proc. więcej 
niż w 2007 r., i nic nie stoi na przeszko
dzie, by w ten sposób inwestowali także 
Polacy. Udziały w takich funduszach mają 
pokrycie w czystym złocie zgromadzo
nym w skarbcach niezależnych banków -
i pod pewnymi warunkami można je na 
żądanie wymienić na kruszec. Na koniec 
2008 r. stan posiadania tych funduszy 
wynosił 1300 ton, wartych ok. 35,5 mld 
dolarów. Jednak prawdziwa gorączka 
ujawniła w się w tym roku. Największy 
tego rodzaju fundusz, SPDR Gold Trust, 
w I kwartale tego roku kupił 347 ton 
złota (warte ponad 9 mld dolarów), któ
re przechowywane są w skarbcu banku 
HSBC w Londynie. Na koniec marca stan 
posiadania funduszu wynosił 1127 ton 
o wartości ok. 31 mld dolarów - to więcej 
niż posiada bank centralny Szwajcarii. 
Jak mówi Maciej Kossowski, prezes We
alth Solutions, tego typu ogromny popyt 

SZTAB KA CZY MONETA? 

Inwestorzy kupujący złoto w postaci metalu (a nie certyfikatu funduszy 
inwestycyjnych) nabywają zazwyczaj kruszec w postaci sztabek lub monet 
bulionowych. 
Sztabki mogą mieć różne kształty i wielkości - najczęściej spotyka się takie, 
które odbiegają od powszechnych wyobrażeń o sztabce złota. Dla przykładu, 
100-gramowe sztabki (warte ok. 10 tys. zł) są wielkości znaczka pocztowego 
i grubości 5 mm, a kilogramowe (warte ok. 100 tys. zł) - większego batonika. 
Na popularności zaczyna zyskiwać specyficzna forma sztabki: ChipGold, 
sprzedawana przez firmę o takiej 
właśnie nazwie. Ma ona kształt karty 
kredytowej - w niewielkim, płaskim 
i odpowiednio oznaczonym próżnio
wym opakowaniu znajduje się kru
szec o zawartości złota na poziomie 
99,99 proc. i wadze - w zależności od 
odmiany sztabki - 1, 2,5, 5, 10 i 20 
gramów lub też ł / 4 , ł / 2 i 1 uncji. 
Dla tych, którzy chcą mieć u sie
bie złoto sprawdzone i pewne jak 
w szwajcarskim banku, UBS emituje 
tzw. kinebary, zbliżone wyglądem do 
ChipGolda, ale wyposażone dodatko
wo w specjalny hologram. 

Monety bulionowe to monety z metali szlachetnych (głównie ze złota, srebra 
lub platyny) bite na cele inwestycyjne, czyli lokatę kapitału. Nazwa pochodzi 
od zjawiska bulionizmu (od francuskiego słowa bullion, oznaczającego złoto 
lub srebro w sztabach), które polegało na gromadzeniu szlachetnych krusz
ców jako miary bogactwa i prężności gospodarki danego kraju - typowe dla 
okresu merkantylizmu. Czasy bezkrytycznej wiary w złoto minęły, ale trady
cja kupowania monet o określonej próbie i wadze pozostała. Monety takie 
to np. krugerrandy bite w RPA, serie monet ze znakiem amerykańskiego orła 
(USA), klonowym liściem (Kanada) i pandą (Chiny). 
Podaż monet bulionowych jest dopasowywana do popytu, czyli nie ogranicza 
się ich liczby - i to właśnie różni je od monet kolekcjonerskich, gdzie limitowa
nie winduje ceny ponad wartość złota w nich zawartego. Monety kolekcjoner
skie często mają nominały, jednak zazwyczaj mają się one nijak do faktycznej 

wartości - nawet w momencie emisji. Takie monety 
bije Mennica Polska, i np. złota dwustuzłotów-

ka z serii „ ł 80 lat bankowości centralnej 
w Polsce" miała cenę emisyjną równą 

2110 zł, przy czym zawarte w niej 15,5 
grama złota (prawie pół uncji) było warte 
ok. 1,5 tys. zł. Jaką cenę może osiągnąć 
moneta kolekcjonerska? To zależy od 
liczby wybitych egzemplarzy i popytu na 
tę właśnie monetę. W czerwcu 2002 r. 

na aukcji sprzedano złotą 20-dolarówkę 
amerykańską z 1933 r. (tzw. Double Eagle) 

za kwotę 7,59 mln dolarów. 

•I 

to, oczywiście, szansa, ale też zagrożenie. 
Dominacja popytu inwestycyjnego może 
doprowadzić z czasem - po okresie wzro
stu - do sporej korekty cen. Tym bardziej 
że od kilku miesięcy zachwiana została 
wieloletnia ujemna korelacja między ce-

ŁK 

nami dolara i złota. - W tej chwili złoto, 
na równi z dolarem, konkuruje o miano 
bezpiecznej przystani i zyskuje w czasie 
spadków na giełdzie - wyjaśnia M. Kos
sowski. • 

Jan Mazurek 
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