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Není nad dobrou "investici do numismatiky" 
24. listopadu 2019 v 10:50 

Novinky.cz 23.11.2019: 

V numismatické aukci se vydražily mince a medaile za 150 milionů! 
 
V páteční i sobotní aukci M.&Ch. evidentně investovali do numismatiky i majetní hlupáci. 
Každý, koho numismatika a s ní spojená historie alespoň trochu zajímá, ví, že se tzv. levantské tolary razily 
podle posledního ročníku (1780) tereziánských tolarů z mincovny Günzburg, poznají se podle značky 
mincmistra a vardajna S F pod poprsím císařovny a že se v nezměněné podobě razí ve vídeňské mincovně jako 
stříbrné investiční mince dodnes. Levantské tolary byly fenoménem doby i obchodu. Jejich obliba byla dána 
především obdivem muslimských obchodníků z oblasti blízkého východu (Levanty) k bujarým vnadám 
vyobrazené císařovny. Díky tomu vznikla v této oblasti po mincích Marie Terezie výrazná poptávka, na což 
reagovaly mincovny rakouského soustátí emisemi tolarů 1780 jako obchodních mincí i po smrti císařovny. 
 

 
Levantský tolar 1780 SF (Vídeň? 1853-současnost) 

 
Zprvu pokračovala jejich ražba v günzburské mincovně, později byla přenesena i do jiných mincoven monarchie 
(Vídeň, Praha, Karlsburg...) a licenčně i do mincoven zahraničních (Londýn, Paříž, Benátky, Brusel...). Většina 
těchto levantských tolarů má dodnes pod portrétem císařovny na líci značku günzburského mincmistra T. 
Schöbla a vardajna J. Fabyho - písmena S.F. Existují však i výjimky - např. mincovna Karlsburg nebo Praha. U 
ražeb z těchto mincoven jsou značky zpravidla na rubní straně, kolem pařátů/ocasu orla, opět v podobě písmen 
představujících iniciály mincmistrů (AH-GS nebo PS-IK). 
Pražské levantské tolary 1780 PS-IK, které jsou ve většině soupisů vládních mincí (naposledy MKČ) chybně 
zařazené přímo k Marii Terezii, byly ražené až v letech 1812-1820 - tedy již za vlády vnuka Marie Terezie - 
císaře Františka II. (I.), který vládl v letech 1792-1835. Skutečně poslední tolary ražené v Praze v úmrtním roce 
Marie Terezie mají poněkud odlišnou kresbu portrétu panovnice na líci i císařského orla na rubu a nesou značku 
mincmistra a vardajna ve stejné podobě, jako na ostatních mincích z té doby - tj. EvS-IK. 
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Levantský tolar 1780 PS-IK (Praha 1812-1820) 

 
Často se mezi sběrateli spekuluje, že pražské levantské tolary mají značku SF na líci, jako většina ostatních a ty 
pražské ražby že se poznají podle tvaru brože na oděvu císařovny, nebo podle počtu perel na čelence v jejích 
vlasech. To jsou samozřejmě konspirační teorie dané povětšinou neznalostí základního faktu, že, jak už bylo 
řečeno, ty pražské levantské tolary jsou ony mylně předpokládané poslední tolary 1780 PS-IK. 
V uvedené aukci byly dva levantské tolary 1780 SF popsané v duchu uvedených konspiračních teorií jako 
pražské (pol. 37, 38). Jejich docílené ceny zasvěcence opravdu překvapily: ~46 a ~51 tisíc korun! Říkáte si 
"Dobrá investice"? Cena těchto, byť starších, levantských tolarů se pohybuje kolem 600,- Kč. U novoražeb 
dodnes emitovaných vídeňskou mincovnou jde pouze o cenu stříbra a jejich cena se pohybuje kolem 450,- Kč. 
Za 46 a 51000,- Kč jsou to velmi dobře prodané mince, které pro investora jistě budou představovat záruku 
dobře uloženého a do budoucna zhodnoceného kapitálu... no, nekup to!:-D 
 
Odkaz na web s popisem variant tolarů MT: 
www.theresia.name/en/svariants.html 
 
Podobné to bylo o den později v e-aukci, kde se v popisu seriózně označená(!) novodobá falza prodala za 
neuvěřitelné ceny! V jednom případě uherský tolar Ferdinanda III. (pol. 2208) za bezmála 18 tisíc Kč:-D 
 
Pro novináře jsou závratné ceny historických mincí v těchto aukcích jistě lákavým titulkem a podobné články 
přilákají nejen senzacechtivé čtenáře, ale na numismatický trh jistě i nové investory. Jediným, kdo z rostoucích 
cen starých mincí profituje, jsou obchodníci. Na investory je to do značné míry past, protože až jednoho 
krásného dne budou chtít/potřebovat v numismatickém materiálu vytvořené rezervy zpeněžit, nebude v době 
nějaké krize nikdo, kdo by za dnešní uměle vyhnané ceny tento materiál (mince) kupoval. Ztráty z podobných 
investic tak budou stejné, jako ztráty z investic do cenných papírů. 
Kdo tímto, často umělým, navyšováním cen trpí, jsou sběratelé, kteří už si dnes, díky astronomickým cenám, 
zajímavější historickou minci mohou jen stěží dovolit koupit. Zajímavé historické kusy tak budou ležet bez 
využití v sejfech bohatých investorů, kteří o ně nemají jiný, než investiční zájem. Od takového investora se 
společnost jen stěží dočká přidané hodnoty z vlastnictví historických mincí v podobě nějaké publikace - 
článku/studie, které jsou u sběratelů/badatelů celkem časté. 
Taková už je ale dnešní uspěchaná doba:-( Nezbývá tak sběratelům, než čekat, až nějaká další hospodářská krize 
(a dlouho už se mluví o tom, že opět klepe na dveře!) poučí investory o podobně riskantní povaze 
numismatického investičního portfólia, jako je riskantní to akciové. Dá se pak očekávat, že se ceny mincí vrátí 
na úroveň o několik let zpátky, než obchodníci začali roztáčet cenovou spirálu vlastní aukční cenotvorbou a 
zainteresováním investorů, nyní i nejžhavější novinkou v podobě numismatického investičního fondu... 
 


