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АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗОЛОТА В
УКРАЇНІ

У сучасних умовах розвитку України все більш важливою є проблема фінансової
стабільності. Протягом багатьох років люди прагнуть захистити свої заощадження від
інфляційних процесів. Одним із найнадійніших способів такого захисту є інвестування
коштів у банківські метали, адже саме вони є універсальним еквівалентом добробуту.

Згідно з чинним законодавством банківські метали — це золото, срібло, платина і
метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані, доведені (афіновані) до
найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають
сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів [1]. Найбільшим
попитом серед цих металів користується золото, тому доцільним буде дослідити стан
золотого інвестування в Україні та розглянути переваги і недоліки таких інвестицій.

Під час нестабільності на валютних ринках більшість інвесторів надають перевагу
золоту. Інвестування коштів в цей вид дорогоцінного металу не обов’язково дає змогу
отримати прибуток, однак забезпечує захист заощаджень від знецінення.

Кожна країна має свій золотий запас. Загальна маса даного металу у резервах
країн перевищує 28 тис. т. Понад 80% усього золота мають у своєму володінні 10
країн, серед яких США, Німеччина, Італія, Франція, Китай і ін. Одними з основних
споживачів золота є Китай та Індія, оскільки економіка даних країн характеризується
високим рівнем інфляції [4, с. 157]. У 2013 році Україна посіла 47 місце серед країн
світу за розміром свого золотого запасу.

Світовий попит на золото зростає, тому очевидним є те, що Україні варто
переймати досвід іноземних інвесторів. Ринок золота в Україні знаходиться на
початкових стадіях розвитку і потребує великої уваги до себе. Однак з кожним роком
поступово збільшується кількість банків-учасників золотих відносин, тому українські
ціни на золото стають все ближчими до світових котирувань [3, с. 93].

Постійний ріст попиту на золото на світовому ринку, а також стабільність та
надійність цього металу призводить до постійного зростання його ціни і в Україні
(таблиця 1) [6].

Таблиця 1
Ціна на золото протягом 2008-2014 років

Дата Ціна, грн.
1 тройска унція 1 грам

01.01.2008 4183,925 134,516
01.01.2009 6699,000 215,377
01.01.2010 8723,613 280,470
01.01.2011 11237,940 361,308
01.01.2012 12284,318 394,950
01.01.2013 13258,389 426,267
01.01.2014 9665,535 310,754
28.03.2014 14051,009 451,750

Протягом 2008-2013 років в Україні спостерігалось поступове зростання ціни на
золото. Однак у квітні 2013 року відбулася криза на ринку золота, котра призвела до
падіння його ціни на 9%. Український мінімум ціни на золото зафіксований 21 грудня
2013 року (9551,635 грн. за унцію). Це можна пояснити початком як політичної, так і



економічної кризи в країні. Але уже протягом перших трьох місяців 2014 р. ціна на
золото поступово зростає, що свідчить про збільшення попиту на золото, тобто
бажання громадян захистити свої заощадження у зв’язку з нестабільною та складною
ситуацією в країні.

Серед чинників, що впливають на коливання ціни на золото варто виділити
наступні:

- обсяги видобутку золота та попит на нього;
- ціна на нафту, зміна якої спричиняє і зміну ціни на золото;
- курс долара (валютою купівлі-продажу золота є долар США, а якщо ці операції

здійснюються за допомогою іншої валюти, то її курс все рівно визначається
відносно долара, тому ціна золота значно реагує на зміни у курсі долара);

- світові фінансові індекси (зниження показників курсу акцій свідчить про спад
виробництва, що викликає недовіру інвесторів до того чи іншого фондового
ринку, сприяючи, таким чином, зростанню вартості золота) [2, с. 22].

Тенденції до постійного зростання попиту на золото свідчать про суттєві переваги
інвестування в золотий метал, а саме:

- захист від інфляційних процесів;
- можливість отримання прибутку при зростанні ціни на ринку;
- відсутність оподаткування при купівлі золота;
- низькі трансакційні витрати;
- надійність вкладень;
- найвища проба банківських металів [5, с. 636].
Поряд з перевагами золотого інвестування існують й значні недоліки, які в

основному спричинені недостатністю розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні.
До недоліків варто віднести:

- відсутня впевненості щодо отримання прибутку;
- існують ризики втрати частини коштів;
- запаси золота вичерпуються;
- невисока дохідність (якщо порівнювати з інвестиціями, наприклад, у цінні

папери).
Підводячи підсумки, слід зазначити, що в Україні інвестування в золото займає

третю позицію серед інших видів інвестування. Незважаючи на зниження курсу золота
в 2013 році, його вартість на фінансовому ринку показує позитивну тенденцію
зростання і надійності. Для стабілізації грошової системи Україна потребує подальшого
розвитку ринку золота та проведення низки інноваційних заходів у цій сфері.
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