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Také červenec přinesl  pokles cen zlata.  Cena zlata  v dolarovém vyjádření
ztratila 1,4 %. Zlato začalo červenec poblíž hladiny 1 807 USD za trojskou
unci. V průběhu července cena zlata vyklesala až k hladině 1 680 USD za
unci. Tehdy bylo zlato nejlevnější od března roku 2021. Do konce července se
cena zlata dokázala zotavit alespoň nad hladinu 1 780 dolarů za unci.

Zlato v červenci ještě výrazněji než v červnu doplatilo na sílící dolar. Americká
měna během července nakrátko posílila až pod hladinu 1,000 USD/EUR, tedy
pod paritu s eurem.  Dál přitom platí, že silnější dolar zdražuje většinu komodit
z pohledu držitelů jiných měn, což zpravidla podkopává poptávku. 

Po červnu i červenec potvrdil, že sílící dolar tlačí na pokles
cen zlata.  

CENTRÁLNÍ BANKY ZPŘÍSŇUJÍ PRAVIDLA HRY

Sazby v eurozóně narostly od nuly

Investoři  vyhlíželi,  zda  se  centrální  bankéři  v  eurozóně  konečně  odhodlají  odlepit
základní úrokovou sazbu od nuly. Tam leží od března roku 2016, když předtím od září
roku 2014  dosahovala  0,05 % (což je  také skoro  nula).  Trh  sázel  jen  na nepatrné
zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Na červencovém zasedání ale Evropská centrální
banka slíbila představit také nový nástroj proti takzvané fragmentaci. To si představme
jako rozšiřování rizikových přirážek mezi státními dluhopisy eurozóny. Za nás by přitom
mělo být naprosto přirozené, že s růstem sazeb centrální banky se zvětší spread mezi
výnosy  dluhopisů  bezpečných  a  rizikových  zemí.  To  ale  Evropská  centrální  banka
nemůže dopustit. I to naznačuje, že ačkoliv by cílem Evropské centrální banky mělo být
na prvním místě  krocení  téměř  9% inflace,  do  popředí  se dostal  jiný  cíl  –  zabránit
návratu dluhové krize a bankrotu zemí na jižní periferii eurozóny, a to v čele s Itálií. 

A jak to dopadlo? Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů.
Tím její  základní  úroková  sazba  vyskočila  od  nuly  na  0,50  %.  Navíc  tímto  krokem
Evropská centrální  banka  symbolicky ukončila  éru  záporných úrokových sazeb.  Její
depozitiní sazba se totiž z hladiny mínus 0,50 % dostala na rovnou nulu.  Na zářijovém
zasedání proto bude opět ve hře významnější zvýšení sazeb.

A jak to dopadlo v případě antifragmentačního nástroje? Tento nástroj se oficiálně bude
nazývat  Transmission  Protection  Instrument  (TPI).  Z pohledu  vývoje  na  trzích  bude
zásadní, že rozsah případných nákupů dluhopisů bude v rámci TPI neomezený. Rozsah
programu by se měl odvíjet od toho, jak vážná budou rizika přicházející z trhů. Tento
program se navíc může týkat jakékoliv země eurozóny, jejíž dluhopisy se dostanou pod
tlak.  Aby mělo používání nástroje TPI přece jen nějaká pravidla, ECB bude sledovat
tato 4 kritéria: 

1) dodržování fiskálních pravidel
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2) absence závažných makroekonomických nerovnováh 

3) fiskální udržitelnost 

4) hospodářská politika v souladu s doporučeními obsaženými v NGEU a Evropském
semestru. 

Takže když to shrneme, podle nás nepůjde o nic revolučního,  ale jen o jinou formu
program výkupu státních dluhopisů.  V překladu se tedy v eurozóně dočkáme (jen v
jiném kabátě) obnovení kvantitativního uvolňování, se kterým Evropská centrální banka
nedávno přestala kvůli zrychlujícímu tempu inflace. I přes zmíněná kritéria sázíme na
to, že program byl ušit na míru státům z jižní periferie eurozóny v čele s Itálií. 

Fed výrazně zvýšil úrokovou atraktivitu dolaru

Americká  centrální  banka  Fed  se  nechtěla  nechat  zahanbit  Evropskou  centrální
bankou, a tak zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů do pásma
2,25  až  2,50  %.  To  trh  očekával,  a  proto  to  nevyvolalo  tlaky  na  posílení  dolaru.
Dosavadní prognózy říkaly, že Fed do konce roku kvůli krocení inflace zvýší základní
úrokovou sazbu do pásma 3,25 - 3,50 procenta. Nově už odhady hovoří o pásmu 3,75 -
4,00 %. Ani to nedonutilo dolar k posílení. Proti dolaru pak šel holubičí tón šéfa Fedu J.
Powella na tiskové konferenci. Ostatně komentář Fedu hned po rozhodnutí o zvýšení
sazeb byl takový, že indikátory zachycující spotřebu a produkci ochably. 

To potvrdili i statistici. Americká ekonomika totiž ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý
rok překvapivě klesla o 0,9 procenta. Největší ekonomika světa hlásí pokles již druhé
čtvrtletí  za sebou,  v prvním kvartálu se hrubý domácí  produkt  snížil  o 1,6 procenta.
Sečteno a podtrženo, Spojené státy se už ocitly v recesi. To přichází poté, co v loňském
roce americká ekonomika vzrostla o 5,7 procenta, což bylo nejprudší tempo od roku
1984. Letos má ale na hospodářskou aktivitu v USA negativní dopad kombinace růstu
cen  a  vyšších  nákladů  na  úvěry  s  ohledem  na  zpřísňování  pravidel  hry  Fedem.
Mezinárodní měnový fond (MMF) předpověděl, že americká ekonomika v letošním roce
vykáže růst o 2,3 procenta. Na příští rok počítá s dalším zpomalením růstu, a to až na
jedno procento.

POHLED NA TRH SE ZLATEM

 

Poslední vývoj na zlatě

Cena zlata během posledního měsíce v dolarovém vyjádření klesla o 1,4 %.
Zatímco zlato jako bezpečný dolar ztrácelo, akciové trhy dokázaly růst. Index
DJIA během měsíce  přidaly  5,5  %.  Kryptoměny  se  dokázaly  zotavit  ještě
výrazněji. Hodnota bitcoinu během posledního měsíce přidala téměř 19 %. 

V půlročním horizontu cena zlata klesla o 1,2 %. Za posledních 12 měsíců
cena zlata ztratila 1,6 %. Za posledních 5 let cena zlata vyskočila o 41 %.

BOX – VÝVOJ CEN ZLATA OD ROKU 2000

Vývoj cen zlata v novém miléniu by se dal rozdělit do 5 fází:

· 1. Přibližně od začátku roku 2000 do konce roku 2005 
můžeme mluvit o umírněném růst cen zlata. Zlato se v té
době vyhouplo od hladiny 300 dolarů za trojskou unci k 
hladině 500 dolarů za trojskou unci.

· 2. Od začátku roku 2006 do září roku 2011 může-
me mluvit o fázi zběsilého růstu. V té době se 
cena zlata téměř zčtyřnásobila. 

· 3. Od podzimu roku 2011 do konce roku 2015 by se dalo
mluvit o fázi ozdravné korekce cen zlata. Z maxim z roku
2011 cena zlata sestoupila o 45 %. 

· 4. Od začátku roku 2016 hovoříme u zlata o fázi stabi-
lizace. V této době byla cena zlata po většinu času 
uzamčena mezi hladinami 1 200 – 1 400 dolarů za troj-
skou unci.

· 5. Fáze růstu na nová historická maxima nastala od za-
čátku roku 2019 a vyvrcholila skokem cen zlata na nová 
historická maxima u hladiny 2 070 USD/unci během srp-
na roku 2020 – to znamená před začátkem druhé vlny 
pandemie koronaviru.

· 6. Od té doby se zlato pohybovalo v pozvolna klesajícím 
trendovém pásmu a odevzdávalo část svých zisků z roku
2020



 

Další drahé kovy

Stříbro  během  posledního  měsíce  přidalo  2,8  %.  Cena  platiny  během
posledního měsíce vzrostla o 3,1 %.

VLIV KURZU

Znovu  připomínáme,  že  drtivá  většina  komodit  na  světových  trzích  je
kótována  v amerických  dolarech.  Právě  proto  je  potřeba  zopakovat  jedno
důležité pravidlo:  Silnější  dolar zdražuje většinu komodit  z pohledu držitelů
jiných měn, což zpravidla podkopává poptávku. 

Silnější dolar tak tlačí ceny komodit směrem dolů, naopak
oslabování dolaru pomáhá cenám komodit k růstu. To platí
i pro zlato.

Nás zajímá také vývoj cen komodit v korunovém vyjádření. Pro další analýzu
je proto potřeba zkoumat vývoj kurzu koruny k dolaru.  Koruna proti dolaru
během posledního měsíce nakonec oslabila o 1,6 %. Cena zlata se proto
v korunovém  vyjádření  vyvíjela  jinak  než  v dolarovém.  Konkrétně
v korunovém vyjádření cena zlata neklesala, ale narostla o 0,2 %. 

Slabší  koruna  tedy  pomohla  ceně  zlata  v korunovém
vyjádření k růstu. 

Zásadní bude v dalším období  to,  zda bude bankovní  rada České národní
banky v novém složení ochotná dál  devizovými  intervencemi  bránit  koruně
v oslabování. My sázíme na to, že pro Českou národní banku to bude stále
složitější úkol. Celá Evropa totiž zůstane pod tlakem kvůli omezování dodávek
plynu z Ruska. To je hrozba pro evropský průmysl. Tyto faktory mohou tlačit
na oslabování koruny. 

Americký Fed bude dál zpřísňovat svou měnovou politiku a
tlačit nahoru úrokové sazby. Ze strachu z recese ale může
zpomalit tempo zvyšování sazeb Fedu.  Během měsíce má
proto koruna k dolaru prostor pro stagnaci,  až pro mírné
oslabení. 

STŘET NABÍDKY A POPTÁVKY

Nabídka zlata a poptávka po zlatě

Jak to vypadá z globálního pohledu se střetem nabídky a poptávky po žlutém
kovu? Během druhého čtvrtletí roku 2022 globální nabídka zlata meziročně
narostla o téměř 5 %. Naopak poptávka po zlatě poklesla o více než 8 %.
K tomu  přispěla  slabší  poptávka  po  zlatě  ze  strany  centrálních  bank  i
samotných investorů.  

Dál platí, že podle předních světových producentů žlutého
kovu  dosáhla  produkce  svého  vrcholu  už  v roce  2018.
Zdroje  zlata,  které  bylo  snadné  nalézt  a  vytěžit,  jsou  již
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téměř vyčerpány. Objem recyklace zlata v příštích letech na
straně  nabídky  zlata  nedokáže  adekvátně  kompenzovat
pokles těžby. 

Nabídka  zlata  zůstane  nepružná  a  ani  v budoucnu
nedokáže ve větší míře reagovat na změnu poptávky. 

Při  nárůstu  poptávky  po  zlatě  proto  poletí  jeho  cena
vzhůru.  

Jaké faktory budou pro zlato důležité v dalším období?

1. Americká  centrální  banka  bude  pokračovat  ve  zvyšování  sazeb,  ale
tempo  zvyšování  sazeb  zpomalí  z úrovně  75  bazických  bodů  na  50
bazických bodů. Úroková atraktivita dolaru tedy poroste pomaleji, což by
mohlo podpořit zlato, které nenese úrokový výnos.

2. Inflační tlaky se postupně blíží svému vrcholu. Každopádně ale zůstanou
zvýšené  ještě  řadu  čtvrtletí.  Protože  zlato  dlouhodobě  funguje  jako
ochrana proti vzedmuté inflaci, nemůže jeho cena výrazně padat. 

Důležité bariéry: Během posledního měsíce byla cena zlata
uzavřena v pásmu 1680 - 1814 USD za unci.  

Směrem ke slabším hodnotám leží bariéry u 1 680 USD/unci
a 1 600 USD za unci. 

Směrem k silnějším hodnotám se  důležitá  psychologická
bariéra nachází u hladiny 1 880 USD/unci a 2 000 USD/unci.
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