Növekvő kereslet: A BlackRock vagyonkezelő
átmenetileg felfüggesztette a fizikai arany
alapokba való beszállás lehetőségét
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A BlackRock átmenetileg felfüggesztette a fizikai arany alapba való
beszállás lehetőségét, mivel az alap iránti kereslet túlságosan
megnövekedett. Ez a növekedési tendencia leginkább az év eleje óta
érezhető.

A fizikai arany iránti kereslet az elmúlt hónapokban erősen növekszik. (Foto: dpa)
Az amerikai BlackRock vagyonkezelő az általa kezelt IAU arany alap
kereskedését átmenetileg felfüggesztette, közölte a cég szóvivője. A múlt hét
hétfő óta már az alapba való beszállásra ismét van lehetőség. A felfüggesztés oka a
befektetők általi túl nagy kereslet volt, amely meghaladta az alap kapacitását. A
felfüggesztés alatt a már meglévő papírok kereskedése folyamatos volt.

A Blackrock szóvivője Németországban a következőképpen kommentálta az
eseményt: ”A fizikai arany és a cégünk IAU arany alapja iránti kereslet a
világgazdasági események miatt az év eleje óta drasztikusan megnőtt.”
Az alapba való pénzbeáramlás markánsan növekszik. Az alap összértéke a Blackrock
adatai szerint jelenleg 7,5 milliárd dollár felett van, csak az év eleje óta 1,4 milliárd
dolláros növekedést ért el. A február havi növekedés az elmúlt 10 év legnagyobb havi
növekedése volt.
Más befektetési alapok, melyek szintén nagy fizikai arany kitettséggel
rendelkeznek, az elmúlt hónapokban szintén nagyarányú növekedést
értek el.
A világ legnagyobb arany alapja az SPDR Gold február 22-én egyetlen nap alatt 19,33
tonna arannyal növekedett és az alapban lévő arany mennyisége elérte a 752,29
tonnát.
Január eleje óta az arany alapokba több tőke áramlott be, mint 2015-ben egész évben.
Az IUA alapban lévő részesedési jegyek teljes egészében fizikai arany fedezettel
rendelkeznek. Ezáltal az alap nem a befektetési papírok piacához, hanem a fizikai
arany piacához tartozik. Az erős keresletnövekedés a befektetők attól való félelmét
jelzi, hogy egy következő nagy világgazdasági krízis bekövetkezése esetén a
pénzpiacok összeomlanak.
A fizikai aranyiránti kereslet az utóbbi időben növekszik, amely az arany árának
növekedését eredményezte. Februárban a londoni aranykereskedők készlethiánytól
szenvedtek, mivel az aranykereskedések előtt vásárlók hosszú sora állt.
A fizikai arany iránt a nagyobb központi bankok felől is egyre élénkülő
kereslet jelentkezik. Az Arany Világtanács adatai szerint a központi bankok 2015ben 590 tonnányi aranyat vásároltak. A legnagyobb vásárlók közt van Kína,
Oroszország, Kazahsztán, India és Törökország.
A Német Szövetségi Bank az elmúlt évben nagy mennyiségű nemesfémet szállított
Frankfurtba. Ezáltal Frankfurtban tárolják jelenleg a német arany legnagyobb részét,
ezen kívül még Londonban, New Yorkban és Párizsban található a Németországnak
aranykészlete.

