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Eis um panorama rápido da situação das peças de ouro no mundo.
Explicaria em próximos artigos a história de cada um destas peças. A numistique
é uma parte do mercado de um ouro e a esse respeito ela merece algumas linhas
ocasionalmente.

O preço
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As peças
20 francos (França) :
Peso: 6.4516 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 21mm
Esta peça é também chamar Louis, Napoléon, galo ou Marianne.
50 Pesos (México) :
Peso: 41.666 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 37mm
É uma peça mexicana com 37.5 gramas de ouro puro. É
geralmente muito parentes do preço do ouro.
10$ (EUA) :
Peso: 17.7185 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 27mm
Cabeça de liberdade? 1838 à 1907.
Cabeça de indiano? 1908-1933
20$ (EUA) :
Peso: 33.437 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 34mm
Cabeça de liberdade 1? 1850à 1908.
Cabeça de liberdade 2? 1909-1933
20 francos (Suíça) :
Peso: 6.4516 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 21mm
É fabricada de 1883 para 1949.
10 florins (Holanda) :
Peso: 6.729 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 22mm
É fabricada de 1875 para 1933.
Krugerrand (África do Sul) :
Peso: 33.93 gramas
Título: 916/1000e
Diâmetro: 32mm
O Krugerrand é fabricado desde 1967.
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Soberano (Inglaterra) :
Peso: 7.988 gramas
Título: 916.5/100e
Diâmetro: 22mm
As peças entre 1817 e 1932.
20 marcos (Alemanha) :
Peso: 7.965 gramas
Título: 900/1000e
Diâmetro: 22mm
As peças entre 1817 e 1932.
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Exemplo
Um exemplo: a peça de 20 francos (mais conhecido sob o nome Napoléon).
A peça pesa 6.45 gramas e contem 5.8 gramas de ouro.
A cotação à bolsa de Paris dá um valor 61.9 euros Napoléon, e o ouro contido na
peça tem um valor 62.98 euros. Atenção é um valor teórico a um momento preciso
entre um vendedor e um comprador. Mas se compra Napoléon debaixo de 62.98
euros, é menos que o valor do ouro que contem.
As peças não têm globalmente prémio ou um prémio muito fraco, ou seja que não
se paga mais caro uma peça que um pedaço de ouro bruto. Isto é uma anomalia
momentânea que deveria evoluir pouco a pouco com o aumento dos preços do
ouro. Em 1980, napoléon tinha um prémio de quase 100% sobre o preço do metal
bruto, hoje este prémio desapareceu completamente, para quantos tempo?
As peças de ouro não têm sempre surprime e aquilo não deveria durar
eternamente com o aumento do preço do metal amarelo. As peças de ouro
deveriam “preço mecanicamente” ver o seu montar com o aumento do ouro e a
segunda razão de modo que o preço monte é que o seu prémio está ao mais baixos.
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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