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É interessante olhar o gráfico do rácio da produção do ouro e o prata para
compará-lo ao do rácio do preço do ouro e o prata desde 1900. Não é pergunta
aqui de explicar porque desta divergência mas exactamente de assinalar a sua
existência.

Evolução do rácio da produção do prata e o ouro desde 1900
A. Aumento da produção de ouro e de prata.
A produção mundial de ouro em 1900 era de 386 toneladas e a produção de prata
de 5400 toneladas. Em 2003, a produção de ouro é de 2593 toneladas e a produção
de prata de 18.525 toneladas.
B. Baixa contínua da produção de prata em relação à produção de ouro.
Em 1900, tem 14 vezes mais prata de produto que de ouro e em 2003, ele lá mais
único 7 vezes mais de prata de produto em relação ao ouro. A produção de ouro foi
multiplicadas por 7.3 de 1900 para 2003 e a produção de prata por 3.4.
Há um aumento contínuo da produção de ouro e de prata, mas a produção do
prata tem progredido mais rapidamente muito que a do ouro.
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Evolução do rácio do preço do ouro e o prata desde 1900

A. Aumento do rácio de preços entre o ouro e prata.
Desde 1900 o rácio de preços passou da zona do 30 (1 quilograma de ouro = 30
quilogramas de prata) à 63 (1 quilograma de ouro = 63 quilogramas de prata).
B. O valor do prata em relação ao ouro desde 1900.
houve 2 passagem acima 80 (96 em 1940 e 1941; e 90 em 1990) e dois passagem
debaixo de 20 (1918 e 1970).
- O rácio ora e prata evolui num canal compreendido entre 20 e 80 desde 1900.
O rácio do preço entre o ouro e o prata está actualmente na zona elevada (acima
60) e o rácio médio desde 1900 é de 47.
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O preço do prata reduz-se em relação ao ouro e a produção de prata
progride mais rapidamente que a do ouro
A.Baixa do preço do prata enquanto que a produção cresce mais
rapidamente que a do ouro.
É estranho que o preço do prata reduz-se em relação ao ouro enquanto que a
produção de prata progride mais rapidamente que a do ouro.
B. Pesos da produção de prata no preço do prata em relação ao ouro.
Apercebe-se-se aqui que a produção anual de prata no mundo não influencia de
maneira directa sobre o rácio ora e prata, dado que a produção de prata cresce
mais rapidamente que a do ouro e no entanto o seu preço reduz-se em relação ao
ouro.
É muito surpreendente descobrir esta divergência entre o rácio do preço do ouro e
o prata e, o rácio da produção desde 1900.
Para concluir, o preço do prata reduz-se em relação o do ouro enquanto que
a produção de prata progride mais rapidamente que a produção de ouro.
O preço do prata é o resultado da sua disponibilidade (custo de produção, rácio de
60) e não a sua escassez (é hoje 5 vezes mais raro que o ouro mas paga-se 63
vezes menos caro). Explicarei num próximo artigo as razões desta divergência e
as suas consequências sobre a evolução dos preços do prata.
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 :
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(Pode saiu em qualquer momento do meu direct mail com um simples correio
electrónico ao mesmo endereço)
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