


INVESTIČNÍ KOVY

Možnosti investic do fyzických drahých kovů



Jak investovat do zlata…



Jak investovat do stříbra…



Jak investovat do stříbra…



Vývoj ceny zlata…



Vývoj ceny zlata…

Nejvyšší cena 30.8.2011 1.909,- USD za 1OZ

Aktuální cena 10.10.2018 1.203,- USD za 1OZ

Ztráta -36,89%

-706,- USD



Vývoj ceny zlata…

Nejvyšší cena 12.11.2011 1.369,- EUR za 1OZ

Aktuální cena 10.10.2018 1.203,- EUR za 1OZ

Ztráta -12,12%

-166,- EUR



Vývoj ceny zlata…

Nejvyšší cena 16.11.2011 33.914,- CZK za 1OZ

Aktuální cena 10.10.2018 26.858,- CZK za 1OZ

Ztráta -20,81%

-7.056,- CZK



Vývoj ceny - faktory…

• Šest ztrátových měsíců za sebou

• Naposledy před 33 lety

• Cena na úrovni začátku roku 2017

• Obchodní války mezi USA a Čínou

• Předběžná dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem 
může zmírnit posilování USD

• Což může snížit tlak na cenu zlata



Vývoj ceny - faktory…

• Centrální banky nakupují zlato ve velkém

• Celkem o 8% více než loni

• Polská centrální banka v červenci a srpnu 2018 celkem 
9 tun (nejvíce za posledních 20 let)

• Spousta neznámých na globálních trzích

• Je  možné že během pár měsíců bude cena 1OZ 
atakovat znovu 1.350 USD



NUMISMATIKA

Váha pamětních mincí v portfoliu



Váha numismatiky v portfoliu…

• Mince vydává, razí a emituje – stát: 
jsou součástí měnového systému státu a tento stát
je garantuje 

• Mince jsou raženy v prestižní mincovně:
mezi nejprestižnější mincovny patří mincovny ve 
Vatikánu, Izraeli, Francii, slovenská mincovna v Kremnici

• Jsou z ryzího kovu (zlato, stříbro, platina):
když jsou mince z ryzího kovu, tak kromě sběratelské
numismatické hodnoty, mají ještě hodnotu kovu, ze 
kterého jsou vyrobeny

• Počet mincí v dané emisi je co nejmenší:
čím méně je mincí v emisi raženo, tím je o ni větší zájem
jsou raženy řádově ve stovkách kusů na celý svět

• Motiv mince – autor:
motivy mající z globálního pohledu



Váha numismatiky v portfoliu…

+14.432,-Kč

-7.056,-Kč



Váha numismatiky v portfoliu…

Mince ČNB

PZM Zlatá Bula Sicilská - B.K.

cena - 9/2012 35.468,-Kč
cena - 10/2018 49.900,-Kč

nárůst hodnoty +40,7% = +14.432,-Kč



Váha numismatiky v portfoliu…

Zlatá pamětní mince Jan Hus 2015
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Cena:

Prodej – 7/2015 – 36.500,- Kč

Cena – 4/2018 – 49.900,- Kč 

+37%



Váha numismatiky v portfoliu…

Zlatá pamětní mince Vatikán 100Euro 2016 
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Cena:

Prodej – 7/2016 – 59.283,- CZK

Výkup – 4/2018 – 103.100,- CZK 

+74%



Petr Stibůrek
Tel.: 777736635

email: petr.stiburek@twicz.cz
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