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DOSAR

Aurul
mai ieftin,
diamantele
mai scumpe

O prognozã a analiºtilor de
la agenþia Bloomberg anticipeazã cã preþul aurului va
creºte în 2012 cu 19%, dar
va începe sã scadã anul
viitor. O altã previziune a
acestora este cã uriaºa Chinã
ar putea depãºi India,
devenind cea mai mare piaþã
de aur din lume, lucru ce s-ar
putea întâmpla chiar pânã la
sfârºitul anului.
Cantitatea de aur cumpãrata
în China a crescut cu 20 la
sutã în 2011, faþã de anul
precedent, ajungand la 770
de tone metrice, susþine ºi un
raport anual al World Gold
Council. Asta, în timp ce în
India, încã lider, s-au
cumpãrat 933 de tone metrice în acelaºi interval de
timp. ªi la nivel mondial cantitatea de aur a crescut cu 0,4
la sutã, ajungând la 4.0671
de tone metrice, a cãror valoare depãºeºte 210 miliarde
de dolari.
Dar reîntorcându-ne la
China, care are a doua
economie la nivel mondial,
nu putem sã nu observãm cã
încã din a doua jumãtate a
anului 2011, piata bijuteriilor
din aur si alte bunuri de lux a
devenit cea mai mare piaþã
pentru bijuterii din aur.
Lingourile de aur, monedele
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ºi alte obiecte din metalul atât
de preþios sunt populare în
China, din cauzã cã nu existã
multe opþiuni de investiþii. Pe
de altã parte, în India, cererea pentru bijuteriile din aur
a scãzut, explicaþia fiind cã
moneda naþionalã, rupia,
este tot mai slãbitã, ceea ce
scumpeºte aurul. O altã
cauzã ar fi cã inflaþia mare
i-a determinat pe indieni sã
cumpere cantitãþi mai mici de
aur.
Aºadar, este foarte posibil sã
vedem cum China depãºeºte
India ºi se instaleazã pe locul
întâi în lume la capitolul “cel
mai mare consumator de
aur”, reprezentând în prezent
24 de procente din cererea
globalã de aur ! Factorii care
au
determinat
aceastã
creºtere sunt :
metodele tradiþionale de
economisire percepute ca
incerte- la fel ºi încrederea în
economia globalã- ºi preþul
spectaculos al aurului. În
consecinþã, bãncile chineze
au introdus posibilitatea de
conturi direct în aur !
Investitorii pot cumpara
minim un gram pe lunã prin
intermediul acestor conturi,
oferta adresându-se mai ales
clasei mijlocii din aceastã
þarã, cu numãr atât de mare

de locuitori. Aºa cã bãncile
chineze au posibilitatea sã
orienteze sume mari de bani
cãtre piaþa aurului, încurajând speculatorii, din cauza
fluxului constant de bani care
poate asigura creºterea
preþului.
Autoritãþile de la Beijing au
decis chiar sã închidã celelalte cãi de tranzacþionare a
aurului, mai precis pieþele pe
care se putea cumpãra neoficial aur. Chinezii vor fi nevoiþi
sa apeleze fie la bãnci fie, la
burse pentru a achiziþiona
preþiosul metal galben.
Se spune însã cã diamantele
sunt cele mai bune prietene
ale... investitorilor de pe
piaþa de lux a lumii. De-a
lungul istoriei, au fascinat, au

fost vândute sau cumpãrate la
preþuri fabuloase, au dat
naºtere unor legende ºi
mituri, au fost moºtenite de la
o generaþie la alta, au fost
simbolul dramelor, puterii,
poveºtilor de iubire, au
împodobit bijuterii ºi arme
legendare, au fost blestemate
sau adorate.
Prognoza pentru viitorul
apropiat este cã preþul diamantelor va creºte în urmãtorii trei ani, susþinut de cererea pentru produse de lux
provenitã din China, India ºi
Orientul Mijlociu; aurul,
despre care analistii cred cã
este supraevaluat, va înregistra o corecþie.Tot specialiºtii
de la BMO Capital Markets
susþin cã în acest an preþul

