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I.

Noutati in oferta de AUR a PBR in 2017
Autor: Iuliana Albu

Dinamica si noul sunt doua caracteristici pe care incercam sa le avem in continuu in focus ca echipa, ca partener
al clientilor nostri sau celor care doresc produse ale bancii, dar nu sunt inca clienti. Incercam sa inovam, sa
aducem in oferta noastra produse noi si sa ne actualizam lista celor existente deja.
Astfel, anul 2017 a insemnat pentru PBR largirea gamei de produse de aur fizic oferite clientilor, atat din punct
de vedere al cupiurilor cat si din punct de vedere al producatorului si furnizorului.
Incepand cu septembrie 2017 de la Piraeus Bank Romania poate fi achizitionat aur rafinat de Rand Refinery din
Africa de Sud, cea mai mare platforma de rafinare si productie de aur intr o singura locatie de pe glob.
Rand Refinery a intrat pe piata din Romania incepand cu anul 2014, iar incepand cu 2017 o parte din oferta sa
poate fi regasita la sucursalele Piraeus Bank Romania.
Despre Rand Refinery am scris si in Gold Magazine, editia cu nr. 38 Q2 2017
(http://piraeusbank.ro/Banca/Unelte/arhiva_doc.html) unde am incercat sa oferim cat mai multe detalii
relevante despre acest producator pentru ca sa devina cunoscut si de incredere si publicului romanesc.

Ce oferim?
Din oferta foarte bogata de la Rand Refinery am ales doar cateva produse care sa completeze ceea ce deja
aducem de la Credit Suise din Elvetia.

Aurul de la Rand Refinery are aceesi calitate ca si cel produs de Credit Suise pe care il vindem din 2009: lingourile
sunt din aur de 24K, 999‰ puritate, in timp ce moneda vanduta (Krugerrand) este de 22K, puritate de 916.7‰.

Cele trei produse adaugate de la Rand Refinery sunt:

1. Lingoul de 2g
2. Lingoul de o uncie (1oz – 31.1035g)
3. Moneda Krugerrand de 3.393 grame

Anul 2017 a insemnat si continuarea parteneriatului pe care banca il are cu eMAG, parteneriat prin care toti cei
care au un cont pe platforma vanzatorului online pot achizitiona produsele de aur vandute de Piraeus Bank
Romania. Prezent pe marketplace, PBR faciliteaza achizitia de produse de metal pretios pentru cei care prefera
cumparaturile online si ofera discounturi in campanii organizate precum cea de Black Friday.
Parteneriatul cu eMAG a inceput in 2016 si va continua atata timp cat produsele oferite de Piraeus Bank
Romania prezinta interes cumparatorului online care acceseaza astfel un produs de investitie in mod facil si
plateste pentru el cu cardul, fara sa aiba neaparat cont deschis la banca.
Ramanem deschisi si doritori sa venim in intampinare dorintelor clientilor nostri si nu numai si vom incerca si in
anul ce urmeaza sa aducem noutati in paleta de produse si servicii de investitii a bancii.

II. Evolutia pretului aurului in Q4 si retrospectiva pentru 2017

Autor: Cosmin Mihalache

Pe parcursul acestui trimestru pretul aurului s-a mentinut in marea majoritate a timpului sub nivelul de
1,300 USD/uncie pe fondul diminuarii tensiunilor geopolitice si a unui dolar mai puternic concomitent cu
cresterea randamentelor bondurilor americane. Atat pretul minim de 1,236.55 USD/uncie cat si pretul
maxim de 1307.66 USD/uncie s-au inregistrat in luna Decembrie. Cotatia de deschidere a trimestrului al
patrulea a fost de 1,279.86 USD/uncie, iar cotatia de sfarsit de an a fost in jurul valorii de 1302
USD/ounce.

Sursa : Reuters

Optimismul legat de marile reduceri de taxe prognozate in Statele Unite a sustinut piata de actiuni
americane in dauna aurului, investitorii reducand expunerea pe aur la final de Q3 si inceput de Q4, lucru
care s-a vazut in reducerea masiva a detinerilor in ETF-uri si alte produse similare care au acoperire in
aur. Avand in vedere temperarea tensiunilor geopolitice, atentia a fost orientata catre sedintele
bancilor centrale in special Banca Central Europeana si Rezerva Federala a Statelor Unite.
Astfel ca la sedinta Bancii Central Europene din 26 Octombrie, presedintele Draghi a anuntat reducerea
achizitiei lunare de active financiare de la 60 la 30 miliarde EURO, in conditiile prelungirii programului cu
9 luni, banca centrala mentionand ca daca va fi nevoie va umbla la suma cumparata lunar sau la durata
in functie de conditiile de piata. Dupa sedinta Bancii Central Europene pretul aurului a inceput usor sa
creasca.
In 28 Noiembrie, Jerome Powell a fost confirmat ca noul Presedinte al Rezervei Federale Americane, iar
discursul sau a sugerat ca va pastra politica monetara actuala, insa, spre deosebire de fosta Presedinta
Janet Yellen, si-a declarat sustinerea pentru posibile masuri de usurare fiscala urmarite de actuala
administratie de la Washinton. Acest lucru a fost considerat negativ de catre investitorii in aur si pozitiv
pentru pietele de actiuni, pretul metalului atingand in saptamana dupa discurs minimul acestui
trimestru de 1236.55 USD/uncie.
In luna decembrie Rezerva Federala a hotarat la sedinta de politica monetara din data de 12/13 sa ridice
dobanda de referinta cu 25 puncte de baza catre intervalul de 1.25%-1.50%. In data de 14 Decembrie
Banca Central Europeana a lasat politica monetara pe cursul actual. Dupa cele doua sedinte ale bancilor
centrale, pretul aurului si-a oprit scaderea si a inceput sa creasca usor pe fondul cresterii cererii de

active de refugiu pe final de an, metalul pretios incheind anul la valoarea de 1,302.80 USD/uncie.
Cum au evoluat cererea si oferta de aur in 2017 si cum a influentat aceasta evolutie pretul
aurului?
In 2017 cererea pentru aur a fost mai mica cu aproximativ 7% fata de 2016 atingand valoarea de 4,071.7
tone. Variatiile legate de cerere sunt exemplificate in imaginea si tabelul de mai jos.

Cerearea globala AUR tone
Banci centrale si alte insititutii
financiare
ETFs & Produse Similare
Lingouri si monede
Tehnologie
Bijuterii
Total

2016
389.8
546.8
1048.7
323.4
2053.6
4362.3

2017 Δ anual
371.4
202.8
1029.2
332.8
2135.5
4071.7

Sursa : World Gold Council www.gold.org

-5%
-63%
-2%
3%
4%
-7%

547 tone

Cea mai abrupta scadere, de 63%, a fost in ETFs
si alte produse similiare care au acoperire in aur
care au scazut de la 547 la 203 tone in 2017.
203 tone

2017

2016

Bancile centrale au continuat sa cumpere metal
pretios in 2017, scaderea insa este cauzata de o
tranzactie de tip swap intre Venezuela si Deutsche
Bank in valoare de 1,7mld USD (echivalent @ 45
tone aur), care a fost lasata de Guvernul
Venezuelei sa matureze si a fost inregistrata
ulterior ca vanzare. Alta miscare notabila a fost
cresterea rezervelor de aur ale Rusiei cu 18%
ajungand pana la 1,838.8 tone, marcand al
unsprezecelea an de crestere pentru banca
centrala a Rusiei. Alte banci care au facut achizitii
notabile au cele ale Turciei si Kazakhstan cu 86
tone respectiv 42.9 tone.

Sursa : World Gold Council www.gold.org

Cererea pentru utilizarea metalului pretios in domeniul tehnologic a crescut cu 3%, industria electronica,
care a adaugat noi functii de genul 3D video sau Realitate Virtuala pentru telefoanele din noua
generatie, a fost principala industrie care a sustinut cresterea in domeniul tehnologic. Taiwan si Korea
de Sud s-au remarcat cu cresteri de cerere a aurlui folosit in industria electronica de 17% respectiv 16%.

Sectorul bijuteriilor a inregistrat prima crestere anuala din 2013, principalele tari care au sustinut
cresterea au fost India si China si mai nou Statele
Unite ale Americii, aceste tari fiind responsabile
pentru 78 tone din cresterea de 82 tone
reprezentata de sectorul bijuteriilor. Cererea in
India a crescut cu 12% atingand valoarea de 562.7
tone, iar in China cererea a fost de 646.9 tone,
prezentand o crestere de 3%.

Oferta de aur in 2017 a fost mai mica cu 4% in conditiile in care aurul produs de sectorul minier s-a
mentinut in linii mari constant cu 3,268.7 tone, scaderea venind din partea de aur asa zis reciclat,
atractia persoanelor de a detine si nu valorifica aurul in 2017 a fost mai pronuntata decat in anii
anteriori si s-a vazut in scaderea cu 10% pana la 1,160 tone la nivelul anului trecut.

Oferta globala AUR tone
Productia miniera
Operatiuni de hedging
producatori
Aur reciclat
Total

2016
3263
32.8
1295.1
4590.9

2017 Δ anual
3268.7
0%
-30.4
1160
4398.3

-10%
-4%

Sursa : World Gold Council www.gold.org

Prima zi de tranctionare a anului a inceput cu aurul la 1150.59 USD/uncie, acest nivel de deschidere a
coincis si cu nivelul mimim inregistrat in 2017, iar maximul anului, de 1357.61, a fost atins in 8
Septembrie pe fondul tensiunii geopolitice dintre Statele Unite si Korea de Nord din cauza testelor
rachetelor. Cotatia de inchidere a anului a fost 1,302.80, marcand o crestere de 13% a anului 2017
versus sfarsitul de an 2016. De precizat ca variatia maxima a fost de +18% pe parcursul 2017, cand in
Septembrie s-a atins nivelul de 1357 USD/unciel.
In ce priveste cotatia Aurului in RON, gramul de aur a inceput anul la 158.9157 RON/gram si a incheiat
anul la 162.8442 RON/gram atingand un maxim de 177.6846 RON/gram in data de17.04.2017.
Aurul in RON a avut astfel o evolutie YoY de minus 2.5% si o variatie maxima de 14% intre nivelul de
minim de 155.2579 RON/gram inregistrat in 10 Iulie si nivelul maxim de 177.6846 RON/gram inregistrat
in 17 Aprilie.

Sursa : Reuters
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