INVESTIČNÍ ZLATO – JISTOTA, BEZPEČÍ, SVOBODA

Investiční zlato významně stabilizuje hodnotu majetku, proto ho najdete v rezervách centrálních bank,
nadnárodních organizací i zkušených investorů. Poměr zlata v rezervách v poslední době výrazně roste.
Současným trendem je i stahování zlata ze zahraničních uložišť.
Stejnou možnost zajištění svého majetku máte i Vy.
V nabídce jsou slitky v gramáži od 1 g do 1 000 g (investice
od cca 1 500 Kč).
Svoji rezervu ve zlatě můžete budovat
i postupně díky inteligentnímu investičnímu plánu (zde je možno
postupně nakupovat zlato již od částky 100 Kč).

PROČ MAJÍ CENNÉ KOVY VÝZNAM VE SPOŘENÍ?
Měnová politika států, jejich zadluženost, nejistoty - to jsou hlavní důvody, proč obliba zlata roste.
Touha po bezpečí a jistotě je příčinou tohoto vývoje.
Úspory v penězích ztrácí svoji kupní sílu nejen
v důsledku inflace. V poslední době se do
kupní síly národních měn promítají zásahy
centrálních bank, které bojují s recesí svých
ekonomik.
Inflace ovlivňuje veškeré úspory obyvatel.
Peníze ztratily od rozdělení ČR (31. 12. 1992) téměř 66 % své hodnoty.

Zatímco veškeré měny a úspory podléhají inflaci, zlato ji dokáže odolávat a je tradičním uchovatelem
hodnot, ověřený staletími historie. Za unci zlata koupíte stejné množství zboží jako před sto i více lety.

Škoda Favorit rok 1989

Škoda 100 rok 1974
45 000 Kč
500 g

Škoda Octavia rok 2015

Cena v penězích

90 000 Kč

Cena v penězích

Cena v zlatě

500 g

Cena v zlatě

462 000 Kč
500 g

Ukládání majetku do zlata má dlouhou historii a ukázalo se to jako velmi prozíravé. Kromě skutečnosti, že udržuje
hodnotu, je navíc přenosné a lze ho směnit ve všech zemích světa. Na tyto zkušenosti navazují dnešní finanční
odborníci a doporučují rozložit své spoření mezi papírová aktiva (akcie, dluhopisy, penzijní spoření, stavební
spoření a životní pojištění), nemovitosti, komodity (zejména investiční zlato) a případně investice do firem a
podnikatelských záměrů (vlastní podnikání).
Jednotlivé díly takto poskládaného majetku se budou v čase vyvažovat. Zatímco při růstu ekonomiky porostou
akcie, při ekonomickém oslabení naopak bude stoupat cena zlata. V inflačním prostředí mohou reálně prodělávat
tradiční způsoby spoření, cena zlata však může tento propad vyrovnávat. Podíl investičního zlata na celkovém
majetku by se měl pohybovat v rozpětí 5 % - 30 %.

Cenné papíry

(peníze, pojistné a finanční
produkty)

Nemovitý majetek
(pozemky a budovy)

Movitý majetek trvalé
hodnoty
(investiční zlato)

■■ Zlato je osvobozené od DPH, zpětný odprodej investičního zlata není předmětem daně z příjmů.
■■ Zlato není možné uměle vyrobit, jeho zdroje jsou omezené.
■■ Centrální banky ve velkém tisknou peníze. V minulosti podobné kroky skončily vysokou inflací až hyperinflací.
■■ Zlato tvoří rezervu a představuje jisté peníze v nejistých časech (měnové války mezi státy, hospodářské krize,
devalvace, inflace). Zlato je pojistka po dobu krize.
■■ Zlato představuje jediné skutečné peníze, není ničím dluhem. Je to univerzální měna. Díky své bezpečnosti
je zlato v rezervách centrálních bank na úrovni hotovosti a nejbezpečnějších státních dluhopisů.
■■ Zlato odolává nejen inflaci, dobře si vede i v obdobích recese.

VÝVOJ CENY ZLATA
+ 91 %

32 940 Kč

17 238 Kč
2008

2018

