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,QZeVWor]\ poV]XNXMąc\ reQWoZQ\cK loNaW NapiWaáX PaMą PoĪliZoĞü Mego iQZeVWoZaQia Z aNcMe VpyáeN NopalQi ]áoWa Spec\fiNa W\cK iQZeVW\cMi Z poryZQaQiX ] iQQ\Pi
VpyáNaPi pr]eP\VáX Z\doE\Zc]ego Z\raĪa ViĊ Z W\P Īe NXrV\ aNcMi NopalQi ]áoWa
deWerPiQoZaQe Vą pr]e] ]PiaQ\ ceQ\ Wego NrXV]cX Qa r\QNacK ĞZiaWoZ\cK &eleP
arW\NXáX MeVW poryZQaQie rod]aMyZ VpyáeN fXQNcMoQXMąc\cK Z VeNWor]e NopalQi ]áoWa
ZVNa]aQie Qa V]aQVe i r\]\No ]Zią]aQe ] iQZeVWoZaQieP Z aNcMe W\cK VpyáeN ora]
ideQW\fiNacMa efeNWX dĨZigQi ceQ\ ]áoWa

6SyáNLwseNWor]eNoSDOQL]áoWD

2pryc] iQZeVW\cMi Z ]áoWo fi]\c]Qe W]Q W\lNo Z forPie PoQeW i V]WaEeN iQZeVWor]\ PaMą WaNĪe PoĪliZoĞci loNoZaQia NapiWaáX Z aNcMe VpyáeN NWyre poV]XNXMą
Wego NrXV]cX VpyáNi eNVplorac\MQe lXE go Z\doE\ZaMą VpyáNi Z\doE\Zc]e NopalQie ]áoWa  2pryc] Äc]\VW\cK´ VpyáeN eNVplorac\MQ\cK i Z\doE\Zc]\cK fXQN-
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cMoQXMą Qa r\QNX VpyáNi proZad]ące We dZa rod]aMe d]iaáalQoĞci ryZQoc]eĞQie
=Qale]ieQie odpoZiedQieM VpyáNi gZaraQWXMąceM oc]eNiZaQą pr]e] iQZeVWora VWopĊ
]ZroWX Qie MeVW VpraZą áaWZą i ]aleĪ\ od Mego Zied]\ i VNáoQQoĞci do podeMPoZania ry]yNa ,nweVtowanie w aNcMe wyĪeM wymienionycK VpyáeN wymaga pr]ede
wV]yVtNim po]nania ryĪnycK icK rod]aMyw fXnNcMonXMącycK w teM branĪy ora]
Vtadiyw (etapyw ro]woMX w MaNim ViĊ one ]naMdXMą :Ğryd tycK VpyáeN moĪna
wyryĪniü ]aMmXMące ViĊ poV]XNiwaniem ]áota ± eNVplorer]y (  ora] Mego wydobyciem poc]ątNXMący prodXcenci (  MXnior]y ( i Venior]y ( >ScKwar]e 
V ±@
3r]e] eNVploracMĊ ro]Xmie ViĊ poV]XNiwanie nowycK ]áyĪ VXrowcyw (rXd ]áota
lXb ro]wyM ]nanycK MXĪ ]áyĪ aĪ do doMr]aáoĞci prodXNcyMneM 2bie alternatywy wyNa]XMą bard]o ]ryĪnicowany profil ry]yNa NaMwiĊNV]e ry]yNo ponoV]ą eNVplorer]y
NoncentrXMący ViĊ na poV]XNiwaniX ]áota : poc]ątNoweM fa]ie proMeNtX prowad]ą
oni badania na nieopatentowanym terenie (FODLP  co do Ntyrego iVtnieMe pr]ypXV]c]enie Īe wyVtĊpXMą tam ]áoĪa rXdy ]áota ale nie ]oVtaáo to MeV]c]e potwierd]one
V]c]egyáowymi badaniami SpyáNi eNVploracyMne napotyNaMą tX na barierĊ finanVowania prace te wymagaMą bowiem dXĪycK naNáadyw 3o]yVNanie ĞrodNyw na rynNX
Napitaáowym MeVt trXdne ]wáaV]c]a gdy inweVtor]y wyNa]XMą niVNą VNáonnoĞü do
podeMmowania ry]yNa Sprawia to Īe VpyáNi maMą problemy ]e ]gromad]eniem
NapitaáX na dalV]ą reali]acMĊ proMeNtX MeĞli nie Vą w Vtanie wyNa]aü ViĊ obiecXMącymi danymi na temat ]aVobyw a naVtĊpnie re]erw (]aVobyw NtyrycK wydobycie
Vpeánia wymogi racKXnNX eNonomic]nego w iloĞci gwarantXMąceM ro]poc]Ċcie
wydobycia
=identyfiNowanie VpyáNi eNVploracyMneM NtyreM aNcMe bĊdą rentowną inweVtycMą
wymaga doNonania anali]y reali]owanego pr]e] nią proMeNtX ,nweVtycMe w aNcMe VpyáeN eNVploracyMnycK Vą obarc]one dXĪym ry]yNiem ale ] drXgieM Vtrony
XmoĪliwiaMą oViągniĊcie wyVoNieM Vtopy ]wrotX ANcMe tycK VpyáeN c]ĊVto oferXMe
ViĊ ] dyVNontem co po]ytywnie wpáywa na rentownoĞü inweVtycMi 2d poc]ątNX
 roNX (oNreVX KoVVy lic]ba VpyáeN eNVploracyMnycK ]nac]nie w]roVáa &]ĊĞü
] nicK Vtaáa ViĊ celem pr]eMĊü dla wiĊNV]ycK NonNXrentyw wiele ]niNnĊáo ] rynNX
]e w]glĊdX na niepowod]enie poV]XNiwaĔ inne angaĪowaáy ViĊ w NoleMne proMeNty
-ednaN pomimo w]roVtX naNáadyw na poV]XNiwanie i XrXcKomienie wydobycia ]áota ]  mln do  mld 8S' w  roNX ± od  roNX nieXVtannie Vpada lic]ba
nowo odNrytycK ]áyĪ nadaMącycK ViĊ do wydobycia &o wiĊceM nowo odNryte ]áoĪa
Vą w wiĊNV]oĞci na tyle maáe lXb maMą taN niewielNą NoncentracMĊ ]áota Īe pr]y
obecnycK cenacK Mego wydobycie nie byáoby eNonomic]nie X]aVadnione 7anie ]áoto
± w NonteNĞcie NoV]tyw wydobycia ± NoĔc]y ViĊ = odNrytycK w latacK ±
 ]áyĪ ]áota tylNo  ( Vpeániaáo wymogi racKXnNX eNonomic]nego >Nie]aleĪny 3ortal )inanVowy@ 7ylNo niewielNi procent pr]edViĊw]iĊü reali]owanycK
pr]e] omawiane VpyáNi NoĔc]y ViĊ VXNceVem Vtąd teĪ odrad]a ViĊ ]nac]ne angaĪowanie w icK aNcMe niedoĞwiadc]onym inweVtorom cKociaĪ perVpeNtywa ]yVNX
MeVt NXV]ąca
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.oleMnym VtadiXm ro]woMX w po]yVNiwaniX ]áota a taNĪe rod]aMem VpyáNi Vą
t]w poc]ątNXMący prodXcenci SpyáNi te ]naMdXMą ViĊ w fa]ie pr]eMĞcioweM pomiĊd]y
etapem poV]XNiwania ]áota a Mego wydobyciem 0ogą ViĊ MXĪ wyNa]aü Xdowodnionymi
]aVobami i re]erwami ]áota a prace nad proMeNtem tecKnic]nym XmoĪliwiaMącym
XrXcKomienie Nopalni ]áota Vą MXĪ doĞü ]aawanVowane 5y]yNo inweVtycMi Xlega tX
]nac]neM redXNcMi : pr]ypadNX tycK VpyáeN inweVtor powinien Xw]glĊdniü w V]c]egylnoĞci dwa czynniNi a liczbĊ wyemitowanycK aNcMi (duĪe rozwodnienie Napitaáu
wpáywa negatywnie na rozwyM Nursu aNcMi w przyszáoĞci i b sNalĊ zaangaĪowania
spyáNi w tzw przedsprzedaĪe tM zadeNlarowanie dostarczenia w przyszáoĞci oNreĞloneM iloĞci záota po z gyry ustaloneM cenie : drugim przypadNu cKodzi o tzw
Kedging ± luNratywną praNtyNĊ MeĞli cena záota spada bardzo ryzyNowną zaĞ ± MeĞli
roĞnie >%andulet  s @ +edging polega na tym Īe banN NomercyMny NupuMe
od Nopalni oNreĞloną iloĞü záota po z gyry ustaloneM cenie na termin przypadaMący
na NilNa lat w przyszáoĞci tzn nabywa záoto Ntyrego Nopalnia Meszcze nie posiada
lecz spodziewa siĊ wydobyü Me pyĨnieM -est to istotne z punNtu widzenia rentownoĞci Nopalni : przypadNu spadNu cen záota w przyszáoĞci spyáNa odniesie NorzyĞci
sprzedaMąc oNreĞloną czĊĞü záota po zagwarantowaneM staáeM cenie a taNĪe moĪe
oNreĞliü rozmiary przycKodyw z duĪą doNáadnoĞcią 2znacza to Īe Kedging siĊ
opáaciá Natomiast gdy cen záota znacznie wzroĞnie Nopalnia nie osiągnie NorzyĞci z Mego sprzedaĪy %yáoby lepieM gdyby tycK przedsprzedaĪy nie doNonywaáa
gdyĪ osiągnĊáaby pyĨnieM na rynNu wyĪszą cenĊ za swoMą produNcMĊ +edging lub
Mego braN nie pozostaMe oczywiĞcie bez wpáywu na osiągane przez aNcMonariuszy
stopy zwrotu
:arto podNreĞliü Īe wzrostowi cen záota czĊsto towarzyszy zwiĊNszenie Nosztyw Mego wydobycia 0oĪe to spowodowaü Īe produNcMa stanie siĊ nierentowna gdy
rozmiary przedsprzedaĪy są znaczne a staáa cena zostaáa ustalona na zbyt nisNim
poziomie = tego powodu cena i zaNres przedsprzedaĪy záota stanowi Medno z Nryteriyw oceny inwestycMi w aNcMe tycK spyáeN 3rzedsprzedaĪe są z MedneM strony czynniNiem ryzyNa ale czĊsto teĪ niezbĊdnym warunNiem dla uzysNania finansowania ze
strony banNyw Ntyre ĪądaMą zabezpieczenia w taNieM formie SpyáNa decyduMe siĊ na
przedsprzedaĪe gdyĪ bez obcego Ĩrydáa finansowania budowa Nopalni i wymaganeM
infrastruNtury nie zostaáaby zrealizowana
NastĊpna Nategoria spyáeN to tzw Muniorzy Są to spyáNi Ntyre rozpoczĊáy MuĪ
wydobycie 3rzed podMĊciem decyzMi inwestor powinien przeĞledziü MaN rozwiMa siĊ produNcMa tycK spyáeN MaNie przepáywy są przez nie generowane oraz czy
wystĊpuMą rozbieĪnoĞci miĊdzy prognozowanym a faNtycznym poziomem wy
= powodu Kedgingu NilNa Nopalni záota zbanNrutowaáo (np australiMsNa Sons of *walia  zostaáo postawionycK w stan upadáoĞci i padáo ofiarą przeMĊü (np w *Kanie AssKanti lub przesuwaáo w przyszáoĞü na
dáugi oNres straty NsiĊgowe w wysoNoĞci miliardyw dolaryw (np pyánocnoameryNaĔsNi %arricN >%andulet
 s @

ANcMe spyáeN niezabezpieczonycK przynoszą wyĪszą stopĊ zwrotu niĪ zabezpieczonycK w oNresacK
wysoNicK cen záota natomiast gdy ceny są nisNie nie ma istotneM ryĪnicy >&oleman  s @
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dobycia Nosztami oraz zrealizowaną stopą zwrotu Na tym etapie mogą poMawiü
siĊ trudnoĞci z zaopatrzeniem w energiĊ a proces pozysNiwania záota z rudy potrwaü dáuĪeM niĪ zakáadano : praktyce proMekt generuMe wywczas wyĪsze koszty
niĪ pierwotnie przyMĊto co wpáywa negatywnie na Mego rentownoĞü = kolei za
sygnaá pozytywny naleĪy uznaü wysoki udziaá w spyáce inwestoryw instytucMonalnycK w tym innycK spyáek gyrniczycK ktyrzy są przekonani o powodzeniu
proMektu
: portfelu inwestycyMnym mogą rywnieĪ znaleĨü siĊ akcMe tzw senioryw Są to
spyáki z wieloletnim doĞwiadczeniem gyrniczym posiadaMące kopalnie rozlokowane
na kilku kontynentacK 'ziaáaMą w formie koncernyw gyrniczycK kierowanycK przez
zarząd ktyrego kompetencMe stanowią pewną gwarancMĊ sukcesyw w przyszáoĞci
5ezerwy tycK przedsiĊbiorstw są znaczne a wydobycie siĊga  tys uncMi záota
rocznie 'o grona uznanycK producentyw na Ğwiecie zalicza siĊ obecnie *oldcorp
Anglo*old AsKanti New&rest 0ining Agnico Eagle 0ines 3olyus *old 3oniewaĪ
rezerwy są ograniczone spyáki te muszą troszczyü siĊ o to by w sposyb ciągáy zastĊpowaü wyeksploatowane záoĪa nowymi 'latego oprycz dziaáalnoĞci VWULFWH eksploatacyMneM przeMmuMą inne spyáki gdy kursy icK akcMi są niskie ,nwestorzy nabywaMący
akcMe Äsenioryw´ nie powinni oczekiwaü znacznycK wzrostyw kursyw akcMi Mak ma
to mieMsce w przypadku firm poszukuMącycK záota ale za to mogą liczyü na docKyd
w postaci dywidendy a inwestycMa Mest obarczona niĪszym ryzykiem : kontekĞcie
rodzaMyw analizowanycK spyáek produkcMa záota Mest doĞü rozdrobniona )unkcMonuMe  kopalĔ wydobywaMącycK wiĊceM niĪ  mln uncMi rocznie (seniorzy   kopalĔ
wydobywaMącycK ± tys uncMi rocznie (Muniorzy   kopalĔ wydobywaMącycK poniĪeM  tys uncMi záota rocznie (pozostali producenci >NiezaleĪny 3ortal
)inansowy@
2mawiane spyáki cKarakteryzuMą siĊ pewnymi specyficznymi cecKami ktyre
inwestor powinien uwzglĊdniü przy tworzeniu profilu ryzyka związanego z inwestycMą w icK akcMe (tabela   3rzy wyborze akcMi kopalni záota ze wzglĊdu na wysokie
ryzyko inwestor powinien zacKowaü szczegylną ostroĪnoĞü =nalezienie doskonaáeM
spyáki Mest Mednak bardzo trudne stąd przy MeM wyborze kiedy stosuMe wyĪeM wymienione kryteria powinien zacKowaü rozsądek i niekiedy obniĪaü pierwotne surowe
wymogi
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7abela  Specyficzne cecKy akcMi kopalni záota Mako kryterium inwestycMi
Cecha

5odzaM spóáki

-akoĞü zarządzania przedsiĊbiorstwem

   

StabilnoĞü polityczna regionu i przychylnoĞü dla górnictwa záota

   

8czestnictwo w proMekcie inwestorów instytucMonalnych i koncernów budowy kopalĔ

  

Liczba wyemitowanych akcMi

  

=akres przedsprzedaĪy záota

  

'obre relacMe z rynkiem kapitaáowym w celu zapewnienia finansowania i posiadane
zasoby gotówki

 

:ysokoĞü zasobów i rezerw spóáki

 

,nfrastruktura i dostĊpnoĞü terenu :yniki wierceĔ



:yniki IHDVDELOLW\VWXG\ (studium wykonalnoĞci proMektu



0oĪliwoĞci i zakres dalszeM eksploracMi



Strategia ekspansMi 'ostĊp do nowego kapitaáu w celu realizacMi przeMĊü 3áatnoĞü
dywidendy Liczba uruchomionych kopalĔ ĩywotnoĞü kopalĔ



Legenda eksplorerzy (  początkuMący producenci (  Muniorzy (  seniorzy ( 
ħródáo opracowanie wáasne na podstawie >Schwarze  s ±@

,QwesWyFMewDNFMeNoSDOQL]áoWD

: obszarze anglosaskim handel akcMami záota spóáek eksploracyMnych i górniczych
naleĪy MuĪ od dawna do instytucMonalneM i prywatneM kultury a dla wielu inwestorów stanowią one istotną czĊĞü ich portfela : porównaniu z inwestycMami w záoto
fizyczne oczekuMą oni z tych inwestycMi okreĞlonych korzyĞci w postaci wyĪszych
zysków wiĊkszeM szybkoĞci i áatwoĞci przeprowadzania transakcMi kupna i sprzedaĪy
moĪliwoĞci inwestowania mnieMszych Ğrodków i otrzymywania dywidend = drugieM
strony Mak przy kaĪdeM inwestycMi w papiery wartoĞciowe podeMmuMą wyĪsze ryzyko
które nie wystĊpuMe w takieM skali przy inwestowaniu w záoto fizyczne -eĞli inwestycMe
w záoto fizyczne są w miarĊ bezpieczne to kopalnie záota to w koĔcu tylko spóáki
i tym samym są obarczone wáaĞciwym dla nich ryzykiem
,nwestor który dokonaá wyboru spóáki (spóáek  powinien okreĞliü przede wszystkim korzystny moment otwarcia pozycMi 3odobnie Mak przy innych produktach finansowych nie Mest to áatwe poniewaĪ rozwóM kursu akcMi kopalni záota zaleĪy od wielu
czynników wewnĊtrznych i zewnĊtrznych AbstrahuMąc od czynników ekstremalnych
moĪna Mednak wykreĞliü idealny przebieg kursów akcMi záota spóáki eksploracyMneM ±
od odkrycia záoĪa rudy do rozpoczĊcia produkcMi (rysunek  



Cena akcji
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Czas
Legenda  ± faza odkrycia  ± faza realiów rynkowych  ± faza rozwoju  ± faza feasability study  ± faza konstrukcji  – faza produkcji

5ysunek  0odelowy wykres cen akcji kopalni záota
ħródáo >Schwarze  s @

Cykl rozwoju kopalni záota obejmuje nastĊpujące fazy odkrycie rudy záota
realia rynkowe rozwój IHDVDELOLW\ VWXG\ konstrukcja produkcja : fazach tych
przeprowadza siĊ okreĞlone prace >Nauckhoff  s –@
 Faza odkrycia
– wczesna faza eksploracji (HDUO\VWDJH lub JUDVVURRWVH[SORUDWLRQ) – pierwsze
badania na podstawie hipotez geologicznych lub danych historycznych w celu
znalezienia poszlak potwierdzających wystĊpowanie rudy záota
– identyfikacja záoĪa (UHVRXUFHLGHQWLILFDWLRQ) – faza wierceĔ próbnych w celu
okreĞlenia obszaru wystĊpowania záóĪ rudy záota i wysokoĞci jej rzeczywistej
zawartoĞci
 Faza realiów rynkowych – definicja záoĪa (UHVRXUFHGHILQLWLRQ) faza wierceĔ
powierzchniowych w wiĊkszych lub mniejszych odlegáoĞciach miĊdzy otworami wiertniczymi w celu ustalenia rzeczywistej powierzchni i konsystencji
záoĪa
 Faza rozwoju – studia wstĊpne (SUHIHDVDELOLW\ VWXG\) okreĞlenie metody
pozyskania záota ze skaáy rodzaju kopalni (odkrywkowa czy gáĊbinowa)
analiza efektywnoĞci eksploatacji rudy czĊsto badania te rozpoczynają siĊ
juĪ w fazie poprzedniej
 Faza IHDVDELOLW\VWXG\ – sporządzenie przez niezaleĪnych ekspertów IHDVDELOLW\
VWXG\ w celu wyjaĞnienia czy záoĪe moĪe staü siĊ faktyczną kopalnią (porównanie kosztów i przychodów analiza czy zdefiniowane w fazie drugiej zasoby
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(zawartoĞü záoĪa) moĪna efektywnie wydobyü a wiĊc jak mogą przeksztaáciü
siĊ w rezerwy prognoza ĪywotnoĞci kopalni)
 Faza konstrukcji (GHYHORSPHQW) – rozpoczĊcie budowy kopalni (stawianie
budynków zakup pojazdów sprowadzenie duĪych urządzeĔ zaopatrzenie
w energiĊ uzyskanie pozwolenia na budowĊ kopalni sporządzenie opinii
o ochronie Ğrodowiska)
 Faza produkcji (SURGXFWLRQ) – koordynacja procesów związanych z produkcją
która osiąga z reguáy swoje maksimum po – latach nastĊpnie obniĪa siĊ do
koĔca okresu ĪywotnoĞci kopalni demontowanie urządzeĔ i rekultywowanie
terenu po wyczerpaniu záoĪa rudy
Nie kaĪdy projekt eksploracyjny koĔczy siĊ sukcesem stąd nie jest áatwo wyjaĞniü jaki wáaĞciwie czynnik winduje kurs akcji w fazie odkrycia >0organ 
s @ 3o emisji pierwszych udziaáów na podstawie informacji medialnych i stopniowego otwierania pozycji przez nowych inwestorów z reguáy dochodzi do wzrostu
kursu akcji który trwa przez okres pierwszych odwiertów i w wyniku pojawiania
siĊ kolejnych inwestorów peánych nadziei i oczekiwaĔ zostaje w koĔcu osiągniĊty
szczyt (SHDN) : fazie realiów rynkowych kursy drastycznie spadają poniewaĪ istnieje coraz wiĊksze zapotrzebowanie na finansowanie i emitowane są nowe akcje
aby moĪna byáo zdefiniowaü i okreĞliü rozmiar zasobu rudy záota : trzeciej fazie
(rozwoju) w której nastĊpuje rozbudowa terenu eksploracji jak i dokáadne okreĞlenie
zasobu rudy przez systematyczne wiercenia kursy poruszają siĊ raczej w trendzie
bocznym Nowe zasoby nie są juĪ odkrywane i nie ma nowych informacji które
mogáyby budziü zainteresowanie potencjalnych inwestorów = reguáy pierwsze opublikowanie IHDVDELOLW\VWXG\ powoduje wzrost kursów poniewaĪ moĪliwe zasoby stają
siĊ rezerwami 3omimo to kurs ksztaátuje siĊ na relatywnie niskim poziomie aĪ do
momentu rozpoczĊcia budowy kopalni w fazie konstrukcji Na tym etapie kopalnia
staje siĊ czymĞ wiĊcej niĪ tylko peánym nadziei oczekiwaniem i znika znaczna czĊĞü
pierwotnego ryzyka 3rzyciąga to nowych inwestorów i w konsekwencji powoduje
kolejny wzrost kursów akcji :raz z rozpoczĊciem produkcji pojawiają siĊ pierwsze
dochody i zyski mają miejsce róĪnego rodzaju ekspansje i nastĊpuje skuteczna spáata
kredytów co winduje kursy = pewnoĞcią od czasu do czasu kurs moĪe podlegaü
nieprzewidzianym zmianom ale ogólnie kaĪde przedsiĊbiorstwo eksploracyjne które
odnosi sukces musi przejĞü te stadia rozwoju
Na dáugiej drodze od odkrycia rudy záota aĪ do produkcji akcje spóáek eksploracyjnych przechodzą specyficzny cykl Na początku projektu ryzyko inwestycji
jest najwiĊksze natomiast pewniejsze wydają siĊ inwestycje w trzeciej fazie kiedy
powoli rysuje siĊ juĪ obraz realnych i przynoszących zyski kopalni -ednak kurs
jest wtedy relatywnie niski CzĊsto w tym momencie dochodzi do przejĊü FazĊ
eksploracji ogólnie cechują znaczne spekulacyjne wzrosty wartoĞci akcji z przejĞciowymi spadkami kursów naleĪy siĊ natomiast liczyü w okresie przejĞcia od
eksploracji do produkcji : kaĪdym razie inwestor moĪe znaleĨü bardziej lub mniej
dogodne momenty otwarcia pozycji w analizowanym okresie :aĪne jest przede
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wszystkim to aby inwestor wszedá na rynek wczeĞniej niĪ duzi inwestorzy gdy
kursy otwarcia pozycji są jeszcze niskie : celu okreĞlenia prawidáowego momentu
kupna akcji i stworzenia prognozy dalszego ksztaátowania siĊ kursów akcji kopalni
záota naleĪy na bieĪąco Ğledziü jej rozwój ,nwestor musi byü równieĪ Ğwiadomy
faktu Īe záoto w systemie finansowym poszczególnych paĔstw odgrywa szczególną rolĊ i dlatego w ksztaátowaniu kursów akcji kopalni záota mogą wystąpiü
szczególne osobliwoĞci znieksztaácające naszkicowany wyĪej wyidealizowany
obraz
,nwestowanie w akcje kopalni záota wymaga od inwestorów równieĪ znajomoĞci
podstawowych rodzajów ryzyka 0oĪna wyodrĊbniü tu ryzyko eksploracji ryzyko
wierceĔ próbnych ryzyko zarządzania finansowe podatkowe handlowe 2prócz
wymienionych związanych wprost ze sferą poszukiwania wydobycia záota i funkcjonowaniem kopalni istnieją równieĪ inne rodzaje ryzyka ryzyko kraju rozumiane
szeroko jako ryzyko polityczne kulturowe i socjalne okreĞlane w branĪy ryzykiem 3CS
(SROLWLFDOFXOWXUDOVRFLDO) ryzyko geograficzne (topografia warunki klimatyczne)
ryzyko związane z ochroną Ğrodowiska : przypadku inwestycji w akcje kopalni
záota inwestor powinien wziąü po uwagĊ Īe sektor wydobywczy jest uwaĪany za
jeden z najtrudniejszych pod wzglĊdem inwestycyjnym i nie ma tu gwarancji sukcesu
Spóáki do niego zaliczane muszą sprostaü podobnie jak inne ogólnym warunkom
rynkowym a ponadto są naraĪone na specyficzne wysokie ryzyko charakterystyczne
dla tej branĪy co przekáada siĊ na ryzyko inwestycyjne =e wzglĊdu na wyjątkowoĞü
kruszcu jakim jest záoto akcje kopalni záota naleĪy rozpatrywaü nie jako zwykáą
inwestycjĊ lecz jako instrument pochodny dla którego jest ono instrumentem bazowym >0organ  s @
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,nwestycje w akcje kopalni záota stanowią jedną z najbardziej spekulacyjnych
metod uczestnictwa we wzroĞcie cen záota ,nwestor liczy tu na wyĪsze zyski niĪ
w przypadku inwestycji w záoto fizyczne w postaci monet czy sztabek ze wzglĊdu
na nadzwyczaj wysoki efekt tzw dĨwigni ceny záota przejawiający siĊ silną reakcją
zmian dochodu kopalni na wahania cen záota na Ğwiatowych rynkach Nieznaczne
zmiany cen záota mogą doprowadziü do nieproporcjonalnie wysokich zmian kursów
akcji 'zieje siĊ tak poniewaĪ przy wzglĊdnie staáych kosztach wydobycia záota
jego cena silnie determinuje dochód kopalni ,m wyĪszy poziom kosztów wydobycia tym dochód kopalni podlega wiĊkszym wahaniom nawet przy niewielkich

=a nieprzyjazne kraje dla inwestycji insiderzy uwaĪają wiĊkszoĞü krajów 8nii Europejskiej (podatki)
wáącznie z Niemcami kraje byáego =S55 wiĊkszoĞü krajów afrykaĔskich w 3oáudniowej Ameryce Ekwador
%oliwiĊ i :enezuelĊ Chiny niektóre prowincje .anady 3rzyjazne są natomiast 0eksyk .olumbia 7urcja
8SA 53A Skandynawia i kanadyjskie prowincje 4uebeck i 2ntario : zaleĪnoĞci od sytuacji gospodarczej
i polityki w tych krajach moĪe siĊ to w kaĪdej chwili zmieniü >Nauckhoff  s @
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zmianach ceny záota 3rzy spadku cen záota pojawia siĊ natomiast skutek odwrotny
'Ĩwignia moĪe dziaáaü w dóá czyli wystąpi efekt ujemny = tego powodu kursy
akcji kopalni záota są bardzo zmienne :iĊksza zmiennoĞü tych kursów oznacza
z kolei wyĪsze ryzyko inwestycyjne co nie pozostaje bez wpáywu na ceny akcji
tych przedsiĊbiorstw 0oĪliwe są tu spadki kursów akcji aĪ do caákowitej straty
zainwestowanego kapitaáu = drugiej jednak strony ciągle istnieje potencjaá odkrycia
kolejnych záóĪ záota co dla inwestorów stanowi istotną wartoĞü dodaną 5easumując inwestycje w akcje powinni podejmowaü tylko inwestorzy Ğwiadomi wysokiego
ryzyka
Syntetycznym wskaĨnikiem zmian cen akcji kopalni záota są indeksy : sektorze
spóáek kopalni záota funkcjonuje kilka indeksów konstruowanych wedáug róĪnych
kryteriów SáuĪą one jako barometry pomocne przy decyzjach kupna i sprzedaĪy
SpoĞród czterech indeksów +8,-N<SE Arca *old %8*S (nazwa skrócona +8,)
;A8 ,nde[ (3hiladelphia *old and Silver Sector ,nde[) -SE *old ,nde[ – F7SE
-SE *old ,nde[ C%2E *old ,nde[ (7he Chicago %oard 2ptions E[change C%2E)
najbardziej znany jest indeks +8,
: analizie empirycznej efektu dĨwigni ceny záota posáuĪono siĊ indeksem +8,
konstruowanym na podstawie notowaĔ  najwiĊkszych spóáek wydobywczych
notowanych na gieádzie w Nowym -orku (N<SE Ame[) oraz cen záota ustalonych
wedáug London Afternoon (30) *old Fi[ Na podstawie tych danych empirycznych
obliczono takĪe wskaĨnik +8,gold (+XLJROGUDWLR) jako relacjĊ wartoĞci indeksu
+8, i ceny záota Analiza obejmowaáa lata –
: badanym czasie wykres kursu wiĊkszoĞci akcji kopalni záota mierzony indeksem +8, ogólnie podąĪaá za zmianą cen záota (rysunek ) 3oziom wskaĨnika
+8,gold podlegaá natomiast znacznym wahaniom osiągając najwyĪszą wartoĞü
w  roku () a najniĪszą w  roku () 'odatni efekt dĨwigni mierzony relacją tempa zmian wartoĞci indeksu +8, do tempa zmian ceny záota inaczej
– relacją stóp zwrotu z tych inwestycji wystąpiá w szeĞciu przypadkach i wyniósá
 ()  ()  ()  ()  () i  () a efekt
ujemny jeden raz –  () 5ównoczeĞnie indeks +8, wykazaá ujemne tempo
wzrostu w trzech przypadkach – () – () – ()
tzn w latach w których tempo wzrostu ceny záota w porównaniu z innymi latami
w analizowanym okresie byáo niskie odpowiednio    : okresie
hossy na rynku záota trwającej od  roku do  wrzeĞnia  roku efekt dĨwigni
wyniósá  a w okresie bessy który nastąpiá potem ujemny efekt dĨwigni wyniósá
 (do  czerwca  roku)
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5ysunek 2. Cena záota i wartoĞü indeksu HUI w latach 2001–201
ħródáo opracowanie wáasne na podstawie >Usa*old <ahoo Finance@.

=mianom cen na rynku záota i cen akcji kopalni reprezentowanych przez indeks
HUI towarzyszyáa jednak ciągle utrzymująca siĊ tendencja wzrostu kosztów wydobycia
záota. : ciągu ostatnich siedmiu lat (200–2012) przy wzroĞcie ceny záota o 20
koszty operacyjne kopalĔ zwiĊkszyáy siĊ o 18 >NiezaleĪny 3ortal Finansowy@.
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Na rynku akcji kopalni záota znajduje siĊ znaczna liczba spóáek począwszy od
eksploracyjnych a na samych kopalniach koĔcząc. =nalezienie odpowiednich akcji
gwarantujących oczekiwaną przez inwestora stopĊ zwrotu nie jest sprawą áatwą i wymaga od niego znajomoĞci podstawowych rodzajów spóáek oraz ryzyka związanego
z ich miejscem w cyklu od odkrycia záóĪ rudy kruszcu do jego produkcji. :ynika
ono ze specyfiki przemysáu wydobywczego oraz zaleĪnoĞci cen akcji kopalni záota
od zmian cen záota na rynkach Ğwiatowych. Inwestorzy liczą tu jednak na okreĞlone korzyĞci w porównaniu z inwestycjami w záoto fizyczne a przede wszystkim
na efekt dĨwigni ceny záota. Na podstawie analizy danych empirycznych naleĪy
stwierdziü Īe efekt taki wystąpiá chociaĪ nie dotyczyáo to caáego okresu objĊtego
badaniem.
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*oOdPLQLQJ sWoFNs Ds DQ LQsWrXPeQW oI LQYesWLQJ FDSLWDO
In the gold-mining stocks market there is a great number of companies from e[plorers to gold
mines. 7he stocks of these companies give investors ample opportunities to invest capital but they are
also associated with high risk. 7his stems from the specificity of mining industries and the relationship
between prices of gold-mining stocks and gold prices in world markets. 7his relationship is e[pressed
by the gold price leverage effect. 2n the basis of the analysis of empirical data it should be said that
this effect occurred although this did not apply to the whole period investigated.

