Слабо търсене в Индия може да натисне цената на златото
Петък, 02 Ноември 2018 09:48

Търсенето на злато в Индия се очаква да се понижи през 2018 г., спрямо предходната.
Причина за това ще е силното поскъпване на метала, до петгодишен връх в местните
цени.

Покупките на благородния метал, по време на фестивала в тримесечието до декември,
се очаква да са по-слаби, според прогнози на WGC.

Спадът в търсенето от втория по големина купувач на кюлчета в света може да се
отрази на световните цени, които досега са загубили с 6.5% през тази година. Но
по-ниският внос би могъл също така да помогне южноазиатската страна да намали
търговския си дефицит и да подкрепи слабата рупия, която достигна рекордно ниско
ниво през миналия месец, спрямо долара.

Търсенето се очаква да бъде слабо поради рязкото покачване на цените и
най-вероятно ще е в долния диапазон на прогнозите за потребление между 700 и 800
тона, смятат експерти.
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За сравнение, търсенето на злато в Индия през 2017 г. бе при ниво от 771.2 тона.

Търсенето на злато в Индия обикновено се повишава към края на годината, когато се
купува благородният метал за сватби и големите фестивали, припомнят експерти.

Сезонното увеличение през тази година обаче може да бъде умерено, поради кризата
на ликвидността, повишаването на местните цени и предстоящите избори в някои
ключови държави, които биха могли да повлияят на търговската логистика.

Цените на златото в Индия са близо 33 000 рупии (446.25 долара) за 10 грама, което е
най-високото от септември на 2013 г. Индийската валута е загубила повече от 13% от
стойността си спрямо долара досега през 2018 г., правейки покупки на стоки,
деноминирани в зелени пари по-скъпи.

Валежите в някои части на страната, бяха недостатъчни през тази есен и това може да
навреди на печалбите на фермерите и съответно на търсенето на злато. Традиционно,
златото се приема, като начин за съхранение на стойността в селските райони на
страната. Две трети от търсенето на злато в Индия идва от селските райони.

През тримесечието юли-септември индексът на индийското злато нарасна с 10% спрямо
предходната година до 183.2 тона, като цените се понижиха до най-ниските си
стойности през 2018 г., насърчавайки покупките.

Търсенето на златни монети и барове, известно още като инвестиционно търсене,
нарасна с 11% през тримесечието до 34.4 тона, тъй като волатилността на фондовия
пазар и по-ниските цени привличаха инвеститорите.

Но инвестиционното търсене може да се забави отново през тримесечието на декември
поради по-високите цени, смятат още анализаторите.
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