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Dugódíj: két zóna lesz, de nem Budapest határáig
ér majd a fizetős övezet
Hanyas vagy, 50-es? - állami mobilszolgáltató
indul
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Cimkék

2013-as büdzsé: brutális teher a bankoknak és
kötelező nyugdíjbavonulás

Ezzel a három módszerrel menekítik külföldre a
tőkét Görögországból
aranyár , fizikai arany , Conclude Befektetési Zrt

A magyar gazdaságnak szüksége van a félretett
forintjainkra

Magyarországon 2011-ben 200 százalékkal ugrott meg a fizikai arany iránti kereslet, ezzel a
forgalom év végére meghaladhatta a 45 milliárd forintot. Bár a hazai befektetői
magatartásban
megfigyelhetők
elmozdulások,
a piacot
alapvetően
az
arany
pénzhelyettesítő szerepére alapozó vásárlások mozgatták. Volt, aki több száz darab 5
grammos lapkát vett, de felfutott az aranyérmék iránti kereslet is.

Kihez forduljunk, ha külföldön robbanunk le
autónkkal?
Tíz százalék plusz: Az athéni tőzsde előre iszik a
vasárnapi választásokra
Újabb forintgyengülés jöhet: őszre valamit le kell
tennünk az asztalra (frissítve)

Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt.
szakértője szerint ez nagyrészt két jelentős
felfutásnak
volt
köszönhető,
melyek
augusztusban,
illetve
év végén
olyan
mértékben kiapasztották a készleteket, hogy a
fizikai és a csak értékpapír formájában létező
arany árfolyama élesen elvált egymástól.
A tavalyi év továbbra is azt mutatja, hogy a
nemzetközi piacon megszokott biztonsági
tartalékképzéssel és portfólió-diverzifikálással
szemben a hazai befektető piaci pánik idején
vásárol, és jellemzően kis kiszerelésben,
pénzhelyettesítőként tart fizikai aranyat. A
kereslet tavalyi megugrása azonban annak is
köszönhető, hogy a piacon új, aranyat először
vásároló befektetők is megjelentek. A három
legnagyobb nemesfém-kereskedő együttes
piaci részesedése 2011-ben elérte a 40 százalékot.

Hirdetés

Juhász Gergely

2011 - két felfutás egy évben
Ezt már olvasta?
2011 dinamikus év volt a magyar aranypiacon, melynek során két nagy felfutás volt tapasztalható. Az
forduljunk,
ha külföldön
egyik augusztusban történt,Kihez
amikor
az amerikai
államadósság leminősítése világméretű
bizonytalanságot okozott, így robbanunk
a befektetők alebiztonságot
keresve tömegesen fektettek aranyba. A
autónkkal?
következő hajrá november-decemberben következett, amikor a magyar piaci bizonytalanságok a
2012. június 14. , Csütörtök 06:50
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hazai lakosságot fordították a befektetési arany felé.

svájci frank?

Drágább a fizikai, mint a papír alapú arany

Tízéves hozam 8,5-ön,
de a tervezettnél több
államkötvény kelt el

„Ezekben az időszakokban a fizikai és a papíralapú
alany árfolyama egyértelműen elvált egymástól:
azt az aranyat, amit rögtön el lehetett vinni,
drágábban lehetett eladni, mint azt, amely csak
számlaként létezett, vagy nem volt mögötte fizikai
áru” – mutat rá Juhász Gergely. – „Az augusztusi
időszakban olyannyira felpezsdült a nemzetközi
piac, hogy a beszerzési forrásokat sem lehetett
elérni, így akinek volt készleten befektetési
aranya, megemelt áron tudta kiárusítani.”

Aranyat pénz helyett?
- egyre többen
vesznek kézzel
fogható aranyat
UTÁNAJÁRTUNK...

A hazai piacon a fizikai arany iránti érdeklődés 2011-ben becslések szerint több mint 200 százalékkal
nőtt, így a forgalom év végére meghaladta a 45 milliárd forintot. A világban a teljes lakossági
megtakarítás átlagosan mintegy 0,8 százaléka fizikai arany; a szakértők feltételezése szerint a tavalyi
éves forgalmat tekintve ez Magyarországon sincs másképpen. A teljes piaci bevételből a közzétett
eredmények szerint a Conclude Zrt. részesedése 7,5 milliárd forint volt, míg a Magyar Aranypiac Kft.
5,6, a Solar Capital Gold Zrt. pedig 1,9 milliárd forint árbevételt ért el – bár a Solar év közben
átalakult, így ez az összeg csak az utolsó, legerősebb negyedévet takarja. 2011-ben a piacon a
három nagy szereplő részesedése vélhetően elérte a 40 százalékot.

Újabb forintgyengülés jöhet: őszre valamit le
kell tennünk az asztalra
Kihez forduljunk, ha külföldön robbanunk le
autónkkal?
Mire jó a kétharmad? Nem sok követője van az
unortodox adóinknak
Meg sem érzi a spanyol válságot a Zara és a
Bershka anyacége

LEGTÖBB HOZZÁSZÓLÁS

A hazai befektető piaci pánik idején vásárol
„A magyar befektetőkre tavaly is az volt a jellemző, hogy pánikszerűen, az árfolyam csúcsának
közelében fektettek be, így az arany a világ fejlettebb régióiban betöltött biztonsági tartalékképző,
illetve portfólió-diverzifikáló szerepét nálunk egyelőre nem képes hatékonyan betölteni.
Magyarországon jellemzően akkor vesznek aranyat a megtakarítók, amikor félelem uralkodik el a
piacon” – elemzi a hazai helyzetet Juhász Gergely. – „Igaz, a befektetői magatartásban ezúttal némi
elmozdulás is bekövetkezett: a befektetők az árfolyamcsúcsokat követően is megtartották a fizikai
aranyat, és csak idén március-áprilisban kezdték eladni.”

FRISS
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Szópárbajba keveredett Matolcsy minisztériuma
és a The Economist
Egy év alatt 80 milliárdot bukott a társadalom a
dohányosokon - jönnek a képes cigisdobozok

Aranyat pénz helyett
A Conclude tapasztalatai szerint, a tavalyi nagy rohamok alkalmával a bankból kivett 1-2 millió forintos
betétek összegétől kezdve a 100 milliós nagyságrendig történtek fizikaiarany-eladások, köztük
számos esetben olyan befektetőknek, akik korábban nem éltek ezzel a befektetési lehetőséggel. Azt,
hogy az aranyat valóban pénzhelyettesítő gyanánt vették, mi sem mutatja jobban, mint hogy sokan
kifejezetten a kis kiszerelést keresték. Volt, aki több száz darab 5 grammos lapkát vett, de felfutott az
aranyérmék iránti kereslet is. Mivel a hazai piacon a stabil szereplők árai között nem volt nagy
különbség, az ügyfelek többsége személyes ajánlás alapján választott az aranykereskedők között.
A szakértők szerint azonban a tavalyi év tapasztalatai és a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél tett
bejelentések azt is világosan megmutatják, hogy a felfelé törő piacon a cégek magatartására is
fokozottabban oda kell figyelni: a felfutást kihasználva számos olyan szereplő jelent meg, amelyek a
piaci ár alá ígérve szereztek maguknak vevőket, majd pedig határozatlan ideig késtek a szállítással,
elbizonytalanítva a teljes piac ügyfeleit. Ezzel szemben, a visszajelzések alapján a befektetők tavaly is
azt a kereskedőt tekintették megbízhatónak és keresnék fel újra, aki nemcsak eladja az aranyat,
hanem befektetési tanácsot is ad, felhívja a figyelmet az árfolyam várható alakulására és segíti
ügyfeleit a megfelelő portfólió kialakításában.
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Sem a világgazdaság körüli
aggodalmak, sem a japán
adósbesorolás lerontása nem volt
képes stimulálni az arany árát az
elmúlt héten. A befektetők továbbra
is fittyet hánynak az USA
eladósodottságára, és kizárólag a
dollárban látják a biztonsági
menedéket. A német állampapírok
kivételével alig akad már vevő a
korábban biztonságosnak tartott
európai kötvényekre, és az aranynál
is leginkább a kockázati tényezők
kerülnek az előtérbe.

Meredek hét közbeni esés után a hét
végére valamelyest ismét talpra állt
az arany árfolyama. A megtépázott
nemesfém egyrészt a technikai
indikátoroknak köszönhetően pattant
vissza ismét, mint ahogy a korábbi
esése is részben ezzel
magyarázható, másrészt az Egyesült
Államokból érkező rossz adatok
teremtettek kedvező hangulatot a
visszaemelkedéshez

Hivatalosan az arany már rég
elvesztette fizetőeszköz szerepét. A
napi készpénzforgalomban persze
még fénykorában sem igen tűnt fel,
hiszen a legkisebb egységekben is
túl nagy értéket képviselt az emberek
szokványos kiadásaira. Az arany
mégis mind a mai napig pénz
abban az értelemben, hogy úgy
viselkedik, mint egy külföldi deviza: a
Föld minden országában a helyi
valutára gond nélkül átváltható.

TOP ÉRTÉKELT

FACEBOOK

EMAIL

Kiakadt a Bankszövetség: nem erről volt szó
Ezzel a három módszerrel menekítik külföldre a
tőkét Görögországból
Még nem tudni milyen hatással járna a bankadó
kivezetése
Egymillió szurkolót vár Lengyelország: megéri
nekik az Eb?
Görög pletyka a gyúrópad az euró alatt (videó)
Meg sem érzi a spanyol válságot a Zara és a
Bershka anyacége

Hirdetés

Rekordeladások májusban a lakossági
állampapírokból

Címlapon

Hanyas vagy, 50-es? - állami mobilszolgáltató
indul

Rossz taktika: inkább gyógyszerre
költünk, mint megelőzésre

Tarlós a taxi-ügyről: szégyen!

2012. június 15., 06:01

Egy friss felmérés szerint megelőzési jellegű
szolgáltatásra az egészségpénztári költésnek csak
kevesebb mint negyedét fordítjuk, a sláger továbbra
is a gyógyszer, melyre pénztártagok által költött
teljes összeg 46,9 százalékát fordítják. Ez pedig
rossz ómen az egészségbiztosítások piacán is.

Kihez forduljunk, ha külföldön robbanunk le
autónkkal?
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