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Drahé kovy, a zejména zlato, odjakživa pou-
taly pozornost lidí po celém světě. Samotné 
zlato již velmi dlouhou dobu představuje 
ideální ekvivalent peněz, který neztrácí 
na své přitažlivosti. Ve finančním světě 
je zlato ceněno zejména pro svou stálou 
a trvalou hodnotu, jež se osvědčuje zejména 
v dobách, kdy ostatní formy majetku svou 
hodnotu ztrácejí.
Od počátku roku 2004, kdy se cena zlata po 
dlouhé době ustálila nad hladinou 400 dola-
rů za trojskou unci (oz  = 31,1035 gramu), se 
zlato opět stalo vděčným námětem mnoha 
diskusí odborné i laické veřejnosti zabývající 
se finančními trhy. Odborníci se však dělí na 
dvě skupiny – jedna předpovídá zlatu růžo-
vou budoucnost a na základě mnoha argu-
mentů tvrdí, že překoná hranici 500 dolarů 
za trojskou unci. To se skutečně stalo po 
uzávěrce tohoto čísla Panoramy – na počát-
ku prosince dosáhla cena zlata 23letého 
maxima 503 dolarů za unci. Někteří analytici 
nyní dokonce předpovídají, že v příštím 
roce by zlato mohlo atakovat své historické 
cenové maximum z roku 1980 – 850 dolarů 
za unci. Druhá skupina se naopak domnívá, 
že cena žlutého kovu je tak vysoká jen kvůli 
spekulativním obchodům a reálná hodnota 

Zlato:
Bezpečný přístav v dobách nejistoty

Kde zhodnotit peněžní prostředky, když se akciové trhy potácejí v nejistotě, americký 
dolar neustále klesá a vývoj inflace vyvolává obavy? Odpovědí na tuto otázku mohou 
být drahé kovy.

zlata se pohybuje kolem 450 amerických 
dolarů za trojskou unci.
Ať už má pravdu jedna, nebo druhá strana, 
faktem je, že cena zlata od začátku letošního 
roku do počátku prosince stoupla zhruba 
o 17 procent, zatímco hlavní akciové indexy 
stagnují, nebo i zaznamenaly mírný pokles.

Proč investovat právě do zlata?
Mezi tradiční vlastnosti, které dlouhodobě 
přitahují investory, patří malá závislost 
na změnách v ekonomice a fázích 
ekonomického cyklu či nízká korelace 
s akciovými trhy. To ze zlata dělá velmi 
dobrý prostředek k efektivnímu rozložení 
portfolia, což snižuje jeho celkovou volatilitu 
(výkyvy výnosů).
Kromě toho se však současný růst ceny 
zlata dá vysvětlit několika dalšími faktory. 
Jedním z nich je přetrvávající nejistota na 
akciových i dluhopisových trzích, což způso-
bilo odklon investorů, ztrátu důvěry v akcie 
a obracení se ke zlatu a instrumentům od 
něj odvozených.
Velmi výrazným impulsem pro růst ceny 
zlata je také vysoká poptávka ze strany Číny, 
Indie nebo zemí Středního východu, kde ji 
vyvolávají především klenotníci, kteří se na 

celkové světové poptávce podílejí 68 pro-
centy. Cenu zlata ovlivňují také geopolitické 
krize a nejrůznější politické faktory.

Jak a kde zlato nakupovat?
Investovat do zlata lze několika způsoby 
– buď přímo, nebo nepřímo prostřednic-
tvím produktů navázaných na zlato. Jednou 
z možností, jak nakupovat zlato přímo, je 
investice do zlatých slitků (prutů) a mincí. 
Na mezinárodních trzích je k dispozici 

Slitky zlata o váze 500 gramů z produkce 
rakouské mincovny Münze Österreich

Zlato v přírodní formě. Horní kus byl vytěžen 
v USA, dva dolní v Austrálii
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množství	různých	mincí	i	zlatých	cihel.	
Používají	se	slitky	o	hmotnosti	přibližně	
12,5		kg	(400	oz	–	zlaté	cihly,	které	je	možné	
vidět	v	trezorech	bank),	k	dostání	jsou	i	plíš-
ky	o	hmotnosti	1	trojské	unce	(o	rozměru	
41×214×1		mm,	nazývané	také	„ingotcard“).	
Jsou	k	dostání	ve	vysoké	ryzosti	(995	nebo	
999,9	–	tj.	téměř	stoprocentní)	a	všechny	
by	měly	mít	značku	tavírny	a	prubíře.	U	nás	
bohužel	nejsou	k	mání,	ale	zakoupit	je	lze	
například	v	některé	ze	švýcarských	bank	
nebo	ve	Velké	Británii.
Mince	pocházejí	nejčastěji	z	USA,	Austrálie,	
Kanady	či	JAR.	Nejde	však	o	klasické	pamět-
ní	mince,	které	jsou	u	nás	asi	nejdostupnější	
(hned	po	zlatých	špercích)	a	kromě	objemu	
zlata	a	ryzosti	je	u	nich	pro	cenu	určující	
také	obliba	u	sběratelů.	Vydává	je	Česká	
národní	banka	a	rovněž	dosahují	vysoké	
ryzosti	(kolem	999,9).
Velmi	schůdnou	cestou	pro	našince	je	
investování do zlata na komoditní burze.	
Obchodovat	s	futures	kontrakty	lze	
prostřednictvím	několika	obchodníků	
s	cennými	papíry,	kteří	mají	licenci	na	
obchody	s	deriváty	od	KCP.	Ačkoli	je	na	

komoditních	burzách	možné	obchodovat	
i	s	malými	objemy	prostředků,	jsou	
tyto	obchody	určeny	spíše	zkušenějším	
investorům.	Pro	ty	konzervativnější	a	málo	
zkušené	se	více	hodí	odvozené	instrumenty.	
Do	této	skupiny	produktů	můžeme	zařadit	
například	dluhopisy zajištěné, navázané 
na zlato nebo konvertibilní do zlata.	
Zajímavou	příležitostí	jsou	tzv.	indexové	
akcie,	nejčastěji	označované	zkratkou	ETF	
(z	anglického	exchange	traded	funds,	neboli	
fondy	obchodované	na	burze),	které	věrně	
kopírují	vývoj	podkladového	aktiva,	jímž	je	
ve	většině	případů	index.
V	poslední	době	získávají	na	oblibě	také	
strukturované investiční produkty.	Patří	sem	
warranty	a	certifikáty,	které	mají	zlato	jako	
podkladové	aktivum.	Jsou	emitovány	velkými	
investičními	společnostmi	nebo	bankami	

Zajímavosti o zlatě

 Jedna	tuna	zlata	se	vejde	do	krychle	o	hraně	37,27	centimetru.
 Do	roku	2001	se	na	celém	světě	vytěžilo	asi	145	000	tun	zlata.	Více	než	

90		%	z	tohoto	množství	bylo	vytěženo	po	roce	1848,	kdy	bylo	objeveno	zlato	
v	Kalifornii.
 Nejprodávanější	zlatá	mince	na	světě	je	jihoafrický	Krugerrand.	Tato	nejznámější	

a	nejcennější	jihoafrická	mince	je	ražena	od	roku	1970.	Od	té	doby	bylo	vyrobeno	
54,5	milionu	těchto	mincí,	a	to	čtyř	různých	velikostí.
 V	jižní	Africe	se	zlato	těží	z	hloubky	kolem	3000	metrů.	Nyní	se	dokonce	reálně	

uvažuje	o	těžbě	z	hloubky	více	než	4500	metrů.
 Jeden	z	největších	a	nejznámějších	nuggetů	byl	nalezen	v	roce	1869	

v	jihovýchodní	Austrálii	v	oblasti	Victorian	Goldfields,	vážil	70,9	kilogramu	a	je	
znám	pod	jménem	Welcome	Stranger.
 Bílé	zlato	je	složené	ze	75		%	z	čistého	zlata	a	z	25		%	ze	slitiny	niklu	a	zinku.	Žluté	

zlato	obsahuje	75		%	čistého	zlata	a	25		%	slitiny	tvořené	amalgámem	stříbra	a	mědi	
(změnou	poměru	složení	těchto	dvou	kovů	je	možné	dát	zlatu	různé	zbarvení).	
Červené	zlato	se	odlišuje	od	žlutého	zlata	jen	rozdílným	poměrem	stříbra	a	mědi.	
Novinkou	poslední	doby	je	fialové	zlato	ze	Singapuru,	které	je	složené	z	80		%	
z	čistého	zlata	a	z	20		%	ze	slitiny	jiných	kovů,	jako	jsou	hliník	nebo	paladium.

Australský zlatý nugget o váze 5 gramů v prů-
hledné ochranné kapsli s certifikátem

a	jsou	dostupné	na	burzách	i	mimoburzov-
ních	trzích.	Warranty	jsou	však,	podobně	jako	
futures,	určeny	spíše	zkušeným	investorům.
K	možnostem	investování	do	zlata	patří	také	
akcie zlatých firem (těžebních	či	zpracova-
telských	společností	nebo	firem,	u	kterých	je	
zlato	důležitým	výrobním	výstupem),	pří-
padně	podílové	fondy	investující	převážně	
do	takových	společností.
Snad	jedinou	nevýhodou	pro	domácí	
investory	je	měna,	ve	které	je	vývoj	cen	zlata	
sledován	a	ve	které	se	většinou	také	nakupu-
je.	Pro	investory,	kteří	hledají	zajímavé	zhod-
nocení	v	dolarech,	jež	jim	zajistí	zachování	
hodnoty	i	v	době	poklesu	americké	měny,	
je	investice	do	zlata	ideální	možností.	Pro	
investory	počítající	výnosy	v	české	koruně	je	
situace	poněkud	komplikovanější.	Obecně	

Slitek o váze 10 gramů s certifikátem formátu 
kreditní karty

Jeden z největších a nejznámějších 
nuggetů byl nalezen v roce 1869 
v jihovýchodní Austrálii a vážil 
70,9 kilogramu – je znám pod jmé
nem Welcome Stranger.

totiž	platí,	že	růst	ceny	zlata	znamená	
oslabování	dolaru	a	naopak.	Zatímco	cena	
zlata	v	dolarovém	vyjádření	zajímavě	roste,	
v	české	koruně	(vzhledem	k	dlouhodobému	
oslabovaní	dolaru	vůči	české	koruně)	tak	
může	stagnovat,	nebo	dokonce	klesat.
Dobrou	zprávou	však	je	skutečnost,	že	
potenciál	posilování	české	koruny	vůči	dola-
ru	je	z	největší	pravděpodobností	u	konce.	
Letošní	rok	navíc	cena	zlata	několikrát	
vzrostla	i	přes	posílení	amerického	dolaru	
a	pokračování	tohoto	trendu	by	mohlo	zlato	
pro	korunové	investory	výrazně	zatraktivnit.	
I	přesto	ale	pro	všechny	investory	platí,	že	
zlato	by	mělo	v	jejich	portfoliu	plnit	funkci	
doplňkového	aktiva	s	váhou	kolem	5–6		%.
Daniel Kuchta
Fincentrum/iDnes
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