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O objectivo destes cálculos é conhecer a valorização total das minas de
prata para saber que representam em relação às outras acções tradicionais.
Agrupei minas de prata a a da Europa, a da África, da América, da Austrália e da
Ásia. Falta, certamente algumas pequenas minas de prata da Ásia.

Capitalização das companhias de prata

A. companhias com reservas.
Contei 45 minas de prata que têm jazigos de prata definidos. São incluídas à esta
lista. É suficiente que as suas reservas de prata representam mais de 1% das
suas reservas totais de matérias 1. Por exemplo, muito um grande produtor de
ouro foi incluído nesta lista, tem no entanto apenas 13% (+) das suas reservas de
prata, mas as representam mais de um terço da capitalização total minas de
prata.
Estas companhias residem sobre os cinco continentes e exploram jazigos de prata
por toda a parte no mundo. As companhias canadianas estão mais presente neste
domínio.
Falta, sem dúvida, algumas pequenas minas de prata mas principais as
companhias estão presentes. Aceitei integrar no grupo companhias que não
tinham muitas reservas de prata. Em contrapartida, tinham enormes umas
capitalizações bolsistas para obter um grupo sobre considerado e um total antes
sobre avaliado que sob avaliado.
- Neste grupo, mais gordas as minas de ouro ao mundo são inseridas. São
principalmente produtoras de ouro mas não prata. O que conta, é que tenham
reservas de prata, ainda que, finalmente, a sua valorização bolsista representa
sobretudo reservas de ouro, de zinco, de cobre e de chumbo.
B. Companhias de exploração.
Esta categoria compreende quarenta e cinco minas que fazem a exploração no
sector do prata. A capitalização total destas companhias de exploração é de 1.765
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milhões de dólares. Falta certamente pequenas companhias de exploração, mas
felizmente aquilo é atenuado por uma capitalização média relativa fraca.
C. 0 total da capitalização das minas de prata.
Para resumir, temos 25.909 milhões dólares (25.9 mil milhões de dólares) para as
minas de prata com reservas e 1.765 milhões de dólares para as companhias de
exploração de prata.
1.765 + 25.909 = 27.674 milhões de dólares.
A capitalização total das minas de prata é de 27.6 mil milhões de dólares.
Resumidamente, incluo no meu estudo qualquer o que contem prata, ainda que
aquilo engrossado de maneira desproporcionada a capitalização total do grupo.

3

Capitalização total das minas de prata

Dr Thomas Chaize
www.dani2989.com

O valor do prata na capitalização das minas de prata

A. O valor em bolsa do prata das minas de prata.
Existe muito pouco produtor primário de prata, o prata é extraído quase sempre
sob produto o do ouro, o zinco, o cobre e o chumbo. Por conseguinte, a valorização
bolsista não representa unicamente reservas de prata, mas também das reservas
reveste, de ouro, zinco, de chumbo. Isto quer dizer que as reservas de prata ainda
são valorizadas menos que estes 27 mil milhões de dólares.
B. A parte de outros metais.
- Em precedem artigo as reservas de prata das minas de prata, tinha uma média
de 42% de reservas de prata para as minas de prata. Contudo, este número cai
ainda ligeiramente mais baixo se tem em conta-se a valorização bolsista das
companhias.
- Os meus quadros estatísticos dão uma valorização média de ½ para o zinco, o
chumbo e o cobre, ¼ para o ouro e ¼ para o prata; isto para uma onça de ouro à
434 dólares, uma onça de prata à 6.67dollars, o zinco à 1.122 dólares a tonelada, o
cobre à 2972 dólares a tonelada e o chumbo à 942 dólares a tonelada.
Uma companhia de prata tem em média uma distribuição das reservas que se
compartilha para ¼ em ouro, ¼ em prata e a metade de zinco, de cobre, chumbo.
Pode-se por conseguinte deduzir que sobre os 27.674 milhões de dólares de
capitalização bolsista das minas de prata, apenas ¼ é o resultado das suas
reservas de prata. Atenção!! Isto não é de forma alguma preciso, trata-se
exactamente de dar uma ordem de grandeza.
É difícil criar um grupo que as minas de prata dado que a maior parte das minas
de prata é sobretudo produtores de ouro, de zinco, de cobre, de chumbo. Por
conseguinte adoptei uma definição muito larga para aceitar tanto quanto
possível.
Uma vez o grupo das minas de prata definido, é necessário sublinhar que uma
parte do seu valor está contra muito em ouro, zinco, cobre, chumbo.
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Comparação

A. Comparação da valorização total das minas de prata com grandes
capitalizações.
Eis algumas grandes capitalizações bolsistas.
- Yahoo: 52.300 milhões de dólares.
- Microsoft: 294.400 milhões de dólares.
- Coca colou: 98.100 milhões de dólares.
Todas as minas de prata do mundo representam por conseguinte apenas a
metade da valorização de Yahoo ou o quarto da valorização de coca colou.
B. Uma capitalização reduzida.
O quarto da capitalização de coca colou é suficiente para comprar todas as minas
de prata e as companhias de explorações no sector do prata.
Mas, se subtrai-se à capitalização minas de prata, o valor por parte das reservas
de ouro, de cobre, de zinco e de chumbo, permanece mais apenas o ¼ destes 27
mil milhões, é dizer 6.75 mil milhões de dólares, o que faz mais apenas 1/14 da
capitalização de coca cola.

A capitalização total das minas de prata representa apenas o ¼ da capitalização
de
coca
cola.
Para concluir, a capitalização total das minas de prata do mundo, geralmente,
representa apenas o quarto da capitalização de coca colou. No entanto, se reduzse a capitalização que representa o prata nas reservas totais destas minas,
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obtem-se 1/14 da valorização de coca colou-se. Estes cálculos já têm sido faz por
numerosos autores, contudo queria verificar com os meus próprios números.
Aquilo confirma que a capitalização das minas de prata é reduzida e que não
haverá lugar para todos os investidores.
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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