
2010.06.08. 9:53Népszabadság - Hiánycikk az arany Európában

Page 1 of 2http://nol.hu/gazdasag/20100607-hianycikk_az_arany_europaban

Észak-afrikai aranybánya. Kapacitásnövelésre van szükség

Reuters – Siphiwe Sibeko

Hiánycikk az arany Európában
Akár egy hónap is lehet a várakozási id! a nemesfém rudakra

Az eurózóna nehézségei ismét az aranypiac felé fordították a befektet!k figyelmét.

Akkora lett a kereslet, hogy a várakozási id! esetenként elérheti az egy hónapot is.

Hasonló állapotok legutóbb a világgazdasági válság kirobbanásakor voltak. Az elmúlt öt

hónapban, forintban számolva több mint 35 százalékos hozamot lehetett elérni az

aranyon.

Ábrahám Ambrus |  Népszabadság |  2010. június 7. | 1 komment

A görög epicentrummal
Európában érezhet! gazdasági
rengés megtette a hatását a sokak
által menekül! befektetési
termékként nyilván tartott arany
piacán is. Májusban ugyanis a
Lehman Brothers cs!dje utáni
helyzet köszönt vissza, a
befektetési arany lényegében
hiánycikk lett Európában. A
német, osztrák és svájci
magánbefektet!k olyan
mennyiség" megrendelésekkel
jelentek meg, hogy a pénzverdék
csak kéthetes, egy hónapos
késéssel tudják szállítani a
befektetési aranytömböket. Ez jól
látható a t!zsdei jegyzéseken is, a
decemberi csúcs, az unciánkénti
1240 dollár után következett
visszaesés után az elmúlt

hónapban ismét 1200 dollár fölé kerültek a t!zsdei árak. A keresleti oldalról valóban nagyon „támogatott” a piac
– fogalmazott a Népszabadságnak Juhász Gergely, az aranykereskedelemmel foglalkozó Conclude Befektetési
Kft. igazgatója. Egyszer"en nem találni a piacon olyan pénzverdét, amely késlekedés nélkül tudna szállításokat
vállalni. Persze azért ez nem minden termékre igaz, de a legnépszer"bbnek tartott 100 és 250 grammos rudak
esetében immár általános a 2-3 hetes várakozási id!.

Ebben persze szerepe van annak is, hogy az alighanem a kritikusabbá váló globális gazdasági helyzet hatására
kínálati oldalon, a jegybankok részér!l szinte teljesen megsz"nt az értékesítési szándék. Lényegében egyetlen
eladó van ma a piacon a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely havi mintegy 15 tonnát dob piacra, ami
borzasztóan kevés. A bányák igyekeznek kapacitásaikat növelni, ami jelenleg évi 2500 tonnára tehet!, ám a
Kínában a lakosság számára újra engedélyezett befektetésiarany-vásárlás, s!t annak ösztönzése hatalmas
tételeket tudna elszívni, becslések szerint csak a kínai magánbefektet!i kereslet az éves bányakapacitás felét
el tudná vinni. Ráadásul az ázsiai ország étvágya állami szinten sem kisebb, Peking egyéb nyersanyagok
mellett az aranykitermelésben is igyekszik pozíciókat szerezni, így próbálnak Afrikában koncessziós jogokhoz
jutni, de tárgyaltak arról is, hogy az IMF erre az évre felkínált 191 tonnányi eladandó tételét egyben
megvásárolják. Ezek az egyeztetések azonban nem vezettek eredményre.

Mindenesetre az elmúlt hetekben kialakult hisztéria az el!rejelz! cégek munkatársaiban is nyomot hagytak. A
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jelenlegi 1200 dollár körüli ár mellett már olyan víziókat is publikáltak, hogy az arany ára 3-4 éves távlatban
meghaladhatja az unciánkénti 2000 dollárt. Ezeknek a véleményeknek alighanem az az alapja, hogy 1980-ban
az nemesfém t!zsdei ára 850 dollárig emelkedett. Az akkori árat az inflációval korrigálva most 2300 dollár
fölötti kurzust kapnánk –mondja Juhász Gergely.

– Nem számolunk azzal, hogy középtávon valóban 2000 dollár fölé
szökne a nemesfém jegyzése – mondott ellen utóbbi el!rejelzéseknek
Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési vezet!je. Az arany
elszámolóára jellemz!en akkor emelkedik, ha a világgazdaságban
infláció van, a következ! 1-2 évben viszont a fejlett gazdaságokban defl
ációs hatással számolnak. E mellett persze felfelé nyomhatja az árat a
fizikai kereslet, ami valóban megn!tt az utóbbi id!szakban, és van egy
spekulációs hatás is, ami már elérte a terméket, ha ez tovább tart, akkor
számottev!en növelheti a jegyzést. Az a spekulációs „mánia” azonban
még nem alakult ki, úgy mint néhány éve az olajpiacon, amikor fizikai
piaci igények miatt 140 dollár közelébe emelkedett az olaj hordónkénti
ára. Utóbbi véleményét arra is alapozza, hogy az arany körül kialakult
felhajtás mellett magasabb árat kellene látni, jelenleg az kurzus a
decemberben már egyszer látott szintek közelében tartózkodik. Ett!l
persze, ha sok pozitív vélemény jelenik meg az arany mellett és kell!en
nagyszámú vásárlói réteg mutatkozik, akkor az azért elnyomhatja az
említett szintig a nemesfém árát. Az elemz! hozzátette ugyanakkor, aki
vételi szándékot fontolgat egy 5-7 százalékos korrekció után vélhet!en
érdemes ismét „ránézni” az aranyra.

Mindenesetre, aki az év végén vásárolt már, az sem járt rosszul. Ebben
persze jócskán benne van a dollár euróval szembeni er!södése is. A

devizaárfolyamok változásának és persze az arany drágulásának következtében most egy gramm befektetési
aranyért itthon jellemz!en 9300 forintot kell adni, míg ugyanez januárban 6900 forint volt, ami mintegy 35
százalékos emelkedést jelent fél év alatt, ez éves hozamra vetítve 70 százalék fölött van.

A hazai vásárlói kör rendkívül széles, fogalmazott a Conclude Kft. vezet!je. Akad b!ven vállalatvezet!,
de olyan is, aki kétkezi munkából él meg. Itthon jellemz!en a 100-250 grammos rudak a
legkeresettebbek, nagy tételeknek az 5-10 kilogrammos vásárlások számítanak. Egy réteg hiányzik
igazán a palettáról, mégpedig a fiatalok. Nekik aranyvásárlásra felszabadítható pénzük egyszer"en
nincs.
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