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A cada ano, decidi fazer um pequeno balanço da produção do ouro prata e de
produção no mundo. Esta é a segunda edição de "A produção mundial de ouro."
Normalmente, quando os preços aumentarem, a produção aumenta em proporção,
no entanto, o ouro parece menos produção e menos reagir ao aumento dos preços,
como se o remédio tinham menos efeitos sobre o doente.

O pico da produção mundial de ouro
Em 2001, a produção mundial de ouro atingiu o seu recorde em 2600 toneladas,
produção de ouro nunca igualou a gravar. Desde 4 anos, exactamente, eu lhe
trazer boas notícias da queda na produção mundial de ouro, 2008 minas de ouro
do mundo sempre parecem ter tantas dificuldades para manter a sua produção
nível.
Mesmo que o ano de 2007, com ouro produção de 2500 toneladas de ouro (+/-),
experimentou um ligeiro crescimento de 1,1% comparativamente a 2006 (2470
toneladas de ouro), temos ainda 100 toneladas de gravar a 2001 (2600 toneladas).
Desde 2005, houve uma pequena retoma do crescimento da produção mundial de
ouro a partir de 2440 para 2500 toneladas, enquanto no mesmo período o preço de
uma onça de ouro subiu de US $ 400 a mais de US $ 900 l 'Onça.
Gold produção aumentou 2% desde 2004, enquanto o preço de uma onça de ouro
aumentou mais de 100% ...
A subida de preços poderiam causar o forte crescimento na produção de ouro para
o mundo como zinco, molibdênio, cobre e mais moderadas para o prata. O
aumento do preço de uma onça de ouro não é suficiente para salvar uma produção
mundial de ouro estruturalmente condenado.
Estou convencido de que o declínio da produção do ouro em breve retomar os
pontos de vista das dificuldades dos principais produtores de ouro, e ainda a
Cimeira de 2001 nunca será alcançado e produção prata será um pouco mais
tarde o mesmo destino. Mas este é outro assunto!
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Os principais produtores ouro
Gold produção da Austrália, da China e da E.U.A. agora está ao mesmo nível que
o da África do Sul. Note-se que a produção de ouro do Sul Africano que tem vindo
a degradar-a ao nível de produção de ouro na Austrália, China e os E.U.A., eles
não produzem tem aumentado o nível de produção de ouro da África do Sul em
1969-70. Produção de ouro da África do Sul foi dividido em 4 de 1969-1970 com o
mais alto em 1000 toneladas de ouro produzidas por ano. Temos agora de fazer a
soma dos quatro primeiros produtores mundiais de produção de África do Sul em
1969.
Também é interessante notar que entre os oito maiores produtores de ouro, o
ouro de produção para setembro está abaixo do seu pico: Austrália (-10%), África
do Sul (-73%), E.U.A. (-- 34%), Canadá (-43%), Indonésia (-11), Peru (-26%),
Rússia (-5,8%), a China tem apenas um ouro produção acima da sua mais
elevada.
Alguns interpretar isto como uma possibilidade de novos progressos, eu,
pessoalmente, vê-lo como um sinal de declínio de produção.

Países pequenos produtores ouro
Os cinco maiores países produtores de ouro em 2007 são os seguintes : N º 1
Austrália, com 280 toneladas de ouro, N º 2 da África do Sul com 270 toneladas,
No. 3 China com 250 toneladas de ouro, N º 4 E.U.A. com 240 toneladas de ouro,
N º 5 sobre o Peru com 170 toneladas de ouro, No. 6 Rússia, com 160 toneladas de
ouro, N º 7, na Indonésia com 120 toneladas de ouro e n 8 ° do Canadá avec100
toneladas de ouro.
Gold produção de oito principais países produtores caiu de 12,3% a quantidade
máxima de 2001 enquanto a produção de ouro no mundo diminuiu 3,8% durante
o mesmo período.
A situação na produção de ouro do mundo é o inverso do que de dinheiro, estes
são países pequenos produtores ouro (antigos e novos) que salva a produção
mundial de ouro com um aumento de 25% produção de ouro desde 2001
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Gana, Cazaquistão, Mali, México,
Marrocos, Uzbequistão, Papua, Filipinas, Tanzânia,…)
O problema reside no facto de os primeiros oito mundo produtores são
responsáveis por 61% da produção mundial, em 2007…
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I manter, o ano de 2001 é o ápice da produção mundial de ouro, a tendência é
bearish produção de ouro, apesar do ligeiro aumento desde 2005. Eu até acho que
devíamos conhecer, nos próximos anos uma forte queda na produção em excesso
do declínio em 2002-2004.
Ouro países pequenos produtores têm sucedido nos últimos anos para evitar uma
queda súbita na produção do ouro no mundo devido à diminuição da produção em
ouro os principais países produtores, mas não vai última…
Gold produção terá início a partir do declínio, a oferta global dinheiro vai
continuar a aumentar e os preços de uma onça de ouro não foi concluído até…
Desde 2003, o 20 é a minha análise do preço do ouro e de produção com uma taxa
de sucesso de quase 100%, e ainda tenho mais confiança nesta análise que os 20
anteriores, com ou sem razão, estamos que será, daqui a alguns anos…
Dr Thomas Chaize
Esta análise está disponível aos membros do direct mail lista gratuita do sítio :
www.dani2989.com
Inscrevê-los sobre o direct mail list gratuito :
http://www.dani2989.com/mailing%20list/mailinglistpt.htm
(Pode saiu em qualquer momento do meu direct mail com um simples correio
electrónico ao mesmo endereço)
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