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Podielový fond komoditného trhu Metallicum investuje do 
celosvetovo najvyhľadávanejších vzácnych a priemyselných kovov, aby 
využila výborné charakteristiky surovinovej triedy nástrojov na 
diverzi�káciu rizík: suroviny ponúkajú oproti tradičným triedam 
nástrojov (dlhopisy, akcie) ochranu proti in�ácii; výhodnou 
vlastnosťou jednotlivých vzácnych kovov je, že často vykazujú pohyby 
protichodné trendom kapitálového trhu; ďalej sú verejne známe ako 
prostriedky, ktoré si udržiavajú svoju hodnotu.
Naši klienti, ktorí si vyberú Podielový fond komoditného trhu Metalli-
cum môžu v neposlednom rade pro�tovať aj z rastu kurzu cien, ktorý je 
podporovaný neutíchajúcim hladom rozvojových krajín po 
surovinách.

VZÁCNE KOVY
Fed ako organizácia zabezpečujúca úlohu centrálnej banky Spojených 
štátov amerických v záujme udržania konjunktúry pumpuje do ekono-
miky obrovskú likviditu a tak vedomé oslabenie dolára vytvára vhodnú 
situáciu pre amerických exportérov, teda aj pre hospodárstvo USA. Vďaka 
uvoľnenej menovej politike národných bánk sveta majú vzácne kovy ako 
zlato, striebro, platina a paládium – ktorých hodnota sa tradične vyjadruje 
v dolároch – ešte výraznejšiu funkciu udržania hodnoty.
Vzácne kovy teda nie sú populárne len vďaka priemyselnému využívaniu 
v širokom okruhu a kvôli obmedzeným rezervám surovín, ale v čase 
zvyšujúcej sa in�ácie, slabých svetových valút a neistého trhového 
prostredia patria aj medzi bezpečnejšie investície, veď ich hodnotová 
trvanlivosť a stabilita je bez pochýb.

ZLATO
Zlato je najstaršia forma investovania, predstavuje 
garantovanú hodnotu na celom svete. Kvôli cielenému 
oslabeniu doláru si centrálne banky na celom svete 
zvyšujú svoje rezervy zo zlata - možno očakávať, že Čína 
bude preskupovať svoje rezervy z devíz do zlata. 

Využitie: zlato používajú predovšetkým na prípravu šperkov, ďalej je 
prítomný aj v dentálnom, elektronickom, stavebnom a potravinárskom 
priemysle.

STRIEBRO
Striebro je popri zlate druhým najobľúbenejším 
vzácnym kovom na ciele investovania. V súčasnosti je 
striebro tým vzácnym kovom, ktorý sa na svete 
využíva v najväčšom množstve, ale v nasledujúcich 
desaťročiach treba rátať s tým, že rezervy ložísk budú

podstatne menšie, takže hodnota striebra vzrastie. Využitie: 95 percent 
striebra použitého za rok sa využíva v štyroch hlavných oblastiach: 
priemysel, farmaceutika, fotogra�cké aplikácie a šperky.

PLATINA
Je veľmi zriedkavým a nákladovo náročne ťaženým 
vzácnym kovom, ktorý je čoraz obľúbenejší aj medzi 
investormi. Využitie: keďže platinu používajú 
predovšetkým na výrobu katalyzátorov v automobilo-
vom priemysle, jej cena sa počas svetovej krízy – spolu 

so znížením dopytu po automobiloch – znížila, ale po oživení automo-
bilového priemyslu a kvôli prísnejším predpisom na ochranu prostredia sa 
opäť zvyšuje cena tohto kovu. Ponuková strana sa pritom neustále zužuje, 
kým strana dopytu je dlhodobo zabezpečená. Platinu okrem výroby 
katalyzátorov využívajú aj na výrobu skla v dentálnom priemysle a na 
výrobu zvláštneho skla (LCD), ďalej aj na zhotovenie šperkov.

PALÁDIUM
V budúcnosti sa skrýva obrovský potenciál v dopyte 
krajín BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) po autách, teda 
na týchto trhoch – citlivých na cenu – sa môže dostať 
do popredia výroba katalyzátorov z paládia, ktoré je 
lacnejšie ako platina. Vďaka svojim jedinečným 
vlastnostiam je používané v širokom

okruhu, napríklad na výrobu katalyzátorov a elektronických zariadení, 
ďalej ho využívajú v dentálnom a chemickom priemysle.
Rast dopytu sa zvyšuje podobne, ako v prípade platiny a tak do roku 2020 
možno predpovedať významný rast.
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