
 

Sete fatores que influenciam o preço do ouro 

Setor Fator Relação 
Impacto no ciclo Económico 
(expansão / contração) 

Investimento 

Dólar Americano O valor do Dólar Americano e o ouro têm geralmente uma “relação 
negativa”: Dólar fraco é geralmente suportado por investimento em 

ouro 

Depende também de outros 
fatores 

Outras moedas não Dólar 
Americano 

Ouro é usado como reserva de valor em todo o mundo. Compete 
com outras moedas (por vezes o Dólar Americano) durante períodos 

de desvalorização de moeda local 

Depende também de outros 
fatores 

Inflação / Deflação Geralmente, expectativas de inflação elevada servem de suporte ao 
preço do ouro. Contudo, as qualidades do ouro como investimento 

alternativo têm de ser analisadas no contexto global e não local, 

sempre ajustadas à inflação. Em muitos casos, o ouro supera 
retornos em outros ativos (não dinheiro vivo), principalmente 

durante períodos de deflação 

Depende também de outros 
fatores 

Taxas de juro 
 

 

 
 

Risco sistémico 

Taxas de juro elevadas podem tornar o ouro em um investimento de 
menor interesse, no entanto, o ambiente de taxas de juro elevadas 

também pode ocorrer durante períodos de elevada procura de ouro. 

Taxas de juro globais, (não apenas americanas), são fundamentais 
 

Quando existe uma crise no mercado de ativos os investidores 

tendem a recorrer ao ouro como fonte de valor e liquidez 

Contra ciclo 
 

 

 
 

Contra ciclo 

Fluxos de investimento O momento do ciclo económico e outras estratégias com variáveis 
técnicas podem influenciar a performance do ouro no curto e médio 

prazo 

Contra ciclo 

Consumo 

Crescimento interno Aproximadamente 70% da procura total de ouro advém de mercados 
emergentes. O aumento do rendimento disponível propicia compra 

de ouro 

Pró-cíclico 

Confiança de consumidor À semelhança do rendimento disponível o aumento da confiança 
pode também impulsionar a procura por joalharia e tecnologia 

Pró-cíclico 

Bancos centrais Moedas Bancos centrais necessitam de uma estratégia forte de moeda 

estrangeira. Uma visão de longo prazo na valorização da moeda 
nacional e nas demais influenciam a visão no papel das reservas de 

ouro na gestão financeira 

Depende também de outros 

fatores 

Oferta 

Produção A extração mineira aumenta e diminui em resposta aos custos de 

produção inerentes. Estes são influenciados pela força relativa das 
moedas locais, custos de trabalho, energia e o sucesso da exploração 

Pró-cíclico 

Reciclagem A reciclagem acontece em resposta ao preço do ouro, mas também 

inversamente relacionada com o crescimento económico 

Contra ciclo 

Fonte: World Gold Council 


