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ВПЛИВ COVID-19 НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА
Н. С. Гончарук
Короновірусна пандемія викликала підвищення ціни за унцію золота. Прибутковість
золота у минулому році була вищою ніж нафти на 17%. Так, у липні 2020 року на НьюЙокрській біржі Comex ціна досягла понад $ 1900, а це була найвища ціна починаючи з
2011 року. Крім того, на кінець січня 2021 року ціна становила $ 1833 за унцію на цій самій
біржі [1, 2].
Джим Стіл, головний аналітик дорогоцінних металів у HSBC, розробив прогноз, який
прогнозує коливання з 2000 до 1900 доларів і меньше за 1 унцію золота.
Існує багато прогнозів відомих банків та інших установ щодо майбутньої ціни золота.
У таблиці 1 наведено деякі з них.
Таблиця 1
Прогнозні значення ціни за 1 унцію золота на 2021 рік
Експерти
Французький банк «Societe Generale»

Прогнозне значення
Пік ціни буде. $2340, а потім знизиться до
$1800 на фоні поширення вакцини і
стабілізації економіки.
Ціна буде в межах з $2310 до $2780.

Німецька компанія «Degussa»
Австралійський банк «Commonwealth Bank of
Australia» (CBA)

Гранична межа ціни буде становити $1970

Американська компанія «OANDA»

Гранична ціна до $2300.

Британська компанія «CRU Group»

Ціна не буде вищою за $2000

Отже, аналізуючи табл.1 можна побачити, що ціна на золота і надалі буде зростати,
тобто в середньому буде з 1970 до 2310 і вище [3].
Графік ціни на золото Нью-Йокрській біржі Comex показує, що останнє тижневе
значення було 1779 доларів за унцію, тобто найвища ціна спостерігалася в кінці січня [2].
1900
1850
1800

1843 1840 1851 1831 1835

1797 1804

1750

1733

1700
1650
1600

1717

1742 1746

1731 1725

17771779

1684

Jan Jan Jan Jan Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr
06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21

Рис. 1. Поточні ціни на золото за 2021 рік
Проаналізуємо головні показники ринку золота відповідно до даних від
найпрестижнішої акредитаційної установи виробників дорогоцінних металів −
Лондонського ринку дорогоцінних металів (London Bullion Market Association, LBMA),
який надає допомогу по пошуку надійного продавця та виробника золота (рис. 2).
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Рис. 2. Зміна головних показників ринку золота з 2010 по 2020 рр у тоннах
Згідно рис. 1 відбувається падіння головних показників на ринку золота. Якщо
порівняти 2020 рік з 2019 роком, то видобувна промисловість впала на –4 %, попит на
купівлю дороцінних прикрас на –38 %, загальний попит –16 %, загальна пропозиція теж
впала і становить –4 % [4].
Отже, враховуючи вищезгадані очікування експертів, можна зазначити, що ціна на
золото буде залишатися високою і ще триматися до кінця 2021 року.
Крім того, на даний час виникли такі головні проблеми через пандемію та посилений
попит на дорогоцінний біржевий метал, а саме:
1. Логістичні перевезення зменьшилися, що пов’язано з відмінною пасажирських
рейсів через пандемію, оскільки золото перевозиться лише на пасажирських літаках.
2. Порушення поставок із золотих копалень, що спричинило падіння акції
золотодобувних компаній на 11 % у цьому році.
3. Афінажні (очистні) заводи працюють не на повну потужність через вірус [1].
Враховуючи вищенаведені проблеми, можна зробити висновок що на ринку золота
буде спостерігатися дефіцит пропозиції та ціна золота буде і надалі зростати, оскільки цей
дорогоціний метал має більшу перевагу серед інших нестабільних валют.
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КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ
СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
О. А. Дороніна, М. Р. Рязанов
У сучасних умовах відбувається суттєва трансформація підходів до формування та
реалізації кадрової політики. З одного боку, розвиток економіки знань стрімко змінює роль
людини, моделі та стратегії її поведінки у соціально-економічному середовищі та,
відповідно, вимагає якісно нових підходів стосовно управління персоналом як специфічним
ресурсом інноваційного розвитку. З іншого боку, за останній рік діяльність суб’єктів
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