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2011-es előretekintés a nemesfémpiacon: vajon folytatódik-e tovább az arany rally? 

Az arany árát tekintve az elmúlt évben 26%-os növekedést tapasztalhattunk és ezzel ez a 
nemesfém négy éven belül harmadik két tizedes jegyű nyereségét prognosztizálta. Ha az 
arany árának elmúlt tíz éves mozgását szeretnék grafikusan ábrázolni, akkor egy olyan 
képzeletbeli hegy körvonalai rajzolódnának ki, amelynek a felfelé vezető meredek útját 
kisebb pihenők tagolják, a csúcszászló kitűzéséig pedig még jókora távolság van hátra. 

Tavaly az év első felét az euró zóna körüli aggodalom jellemezte, míg a másodikat meglepő 
módon a dollár gyengülése befolyásolta erőteljesebben, és ezzel a sárga nemesfém árát 
többször rekord magasságokba emelte.  

Az alábbi, szigorúan a korábbi árfolyamokra 
támaszkodó táblázat megmutatja, hogy az elmúlt 
tíz évben, éves szinten milyen arányban változott 
az arany ára: 

 

 

 

 

A 2011-es kitekintés előtt érdemes egy pillantást vetni a 2010-es év folyamán az arany 
számára hajtóerőt jelentő eseményekre, mert nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lehetséges 
jövőbeni buktatókat. Több tényező is hozzájárult az arany árának növekedéséhez: a félelem, 
a bizonytalanság, a Fed „pénznyomó” politikája, az újgazdag kínai családok vásárlóeleje, az 
államadóssággal kapcsolatos problémák az euró zónában, a központi banki vásárlások, 
valamint az amerikai magas munkanélküliségi ráta. Mindezen tényezők állandósulni 
látszanak, és nem lehet tudni, hogy a következő évben lehet-e egyáltalán jelentős változásra 
számítani. 

Nemzetközi elemzők és aranyszakértők azon a véleményen vannak, hogy a 2011-ben az 
arany folytatja bikaerős tendenciáját.  Előrejelzéseik szerint az elkövetkezendő évben az 
arany ára 100-400 dollárral is emelkedhet. A legmagasabb ár elérése a kamatlábak 
alakulásától függ.  A Goldman Sachs elemzői szerint az arany ára tovább folytatja  
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menetelését, még a kamatlábak emelkedése mellett is elérheti idén az 1750 dolláros 
unciánkénti árat. Peter Schiff, amerikai közgazdász-befektetési bankár többször írt már arról, 
hogy 1-2 éven belül akár 2000 dollárra emelkedhet az arany ára. További egybehangzó 
elemzések azt prognosztizálják, hogy a következő évtizedben a 2000 dollár feletti értéket is 
megüti majd az arany.  

Az Arteus Capital az elmúlt évtized statisztikái, valamint a nemzetközi elemzők előrejelzései 
alapján nagyon optimista az arany további menetelését tekintve, hiszen úgy tűnik, hogy az 
aranymánia 2011-ben is folytatódik, tehát mi az arany árát 2011-ben durván 1700-1800 
dolláros, az ezüstét 40-45 dolláros unciánkénti ár körül prognosztizáljuk. Hozamokat tekintve 
az aranynál durván 22-26 %-os, az ezüstnél pedig 35-45 % közötti emelkedésre számítunk az 
idén. Ha a hosszú távú grafikon-elemzéseket nézzük, akkor ez az ár magasabb is lehet, tehát 
ez tényleg csak egy megközelítő adat.  

A nemesfém piacok elemzésekor nem szabad megfeledkezni az ezüstről sem, hiszen az ezüst 
ára 2010-ben elképesztő, 70%-os hozamot realizált. Az elmúlt évi teljesítménye után 
érthető, hogy az ezüst is pozitív előrejelzéseket kapott a 2011-es évre vonatkozóan. A 
Standard Band Plc. elemzőinek nyilatkozata szerint, az új felhasználási területeknek 
köszönhetően az ipar kereslete az ezüst iránt is megnőhet, így annak ára 40 dolláros 
unciánkénti ár fölé emelkedhet.  

Mindezt hallva elgondolkodhatunk, hogy mik lehetnek a nemesfém piac csapdái? A gazdaság 
megerősödése, (ami az ezüst számára nem lenne hátrányos, hiszen annak ipari felhasználása 
igen sokrétű); ha a Fed leállítaná a pénznyomó politikáját; az euró stabilizálódna; és a kínaiak 
felhagynának az arany vásárlással. Ám annak az esélye, hogy ezek bekövetkeznek, teljesen 
elképzelhetetlen. 
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