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Vývoj ceny zlata za posledních 15 let



Vývoj ceny stříbra za posledních 15 let



Dílčí závěry:
• Za posledních 15 let vyrostla cena obou kovů cca 4x

• Zlato:
• Maximum: cca 1900 USD/oz (2011)
• Cena méně volatilní

• Stříbro:
• Maximum: cca 49,50 USD/oz (2011)
• Cena více volatilní (aktuálně cca 20 USD/oz) x větší potenciál

• Při eskalaci krize 2008: cena obou kovů na burze klesala/stagnovala, růst nastal až v 

návaznosti na „léčení“ ekonomik snižováním sazeb, QE,…  v důsledku obav z inflačních 

tlaků

• Při krizi 2008: obrovský rozdíl mezi cenou burzovního kovu vs. fyzických drahých 

kovů (cihel, mincí,…)



Světové zásoby drahých kovů (v mld oz)



Gold/Silver ratio

• Aneb poměr ceny zlata a stříbra

• V posledních desetiletích: 50-80:1  (50-80 uncí stříbra za 1 unci 
zlata)

• Poslední vývoj: cca 80:1

• Historicky: poměr se pohyboval okolo úrovní 15-20:1, což 
odpovídá zastoupení stříbra vůči zlatu v zemské kůře (17:1)



Gold/Silver ratio v čase



Proč se zajímat o stříbro?

• Cenová dostupnost (1 oz mince = cca 500 Kč/ks)

• Větší potenciál pro růst ceny než zlato

• Stříbra ubývá, má mnoho využití v průmyslových oborech 
(elektronika, automobilový průmysl, lékařství, chemie, zbrojní 
průmysl, textilní průmysl)

• Z hlediska praktičnosti a uskladnění – „za málo peněz hodně 
muziky“ (vs. zlato: dražší, ale „skladnější“) 



Možnosti investice - stříbro
• Mince

• American Eagle
• Maple Leaf
• Australian Kangaroo
• Wiener Philharmoniker
• Britannia
• Krugerrand
• Mince Perth mint (např. Swan, Bird of Paradise, Wedge-tail Eagle,…)
• Lunární série  (Rok psa, Rok kohouta,….)

• Slitky a cihly



Závěrem

• Drahé kovy by měly tvořit cca 10-15% portfolia

• Klíčem je diverzifikace

• Oba drahé kovy mají své plusy a mínusy

• Konzervativnější investor: větší váha zlata (např. 80:20)

• Dynamičtější investor: větší váha stříbra (poměr opačný)



Další informace

• Mini seriál o drahých kovech 



Děkuji za pozornost…


