BEFEKTETÉSI ARANY – BIZTONSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG,
SZABADSÁG
Értékőrző képessége miatt használják az aranyat tartalékként a központi bankok, a multinacionális szervezetek
és a tapasztalt befektetők. A tartalékok aranyhányada az utóbbi időben jelentősen megemelkedett. Napjainkban
egyre gyakrabban szállítják vissza külföldi aranykészleteiket az országok.
Vagyona biztosításához Ön ugyanúgy választhatja
ezt az utat. Kínálatunkban az 1 grammos mérettől az
1000 grammosig talál nemesfém rudakat (megközelítőleg
18000 Ft kezdő befektetéssel).
Aranytartalékának kiépítésére az intelligens befektetési
tervnek köszönhetően fokozatosan is sor kerülhet
(nálunk akár már 1200 Ft-ért is vásárolhat aranyat).

MIÉRT FONTOSAK A NEMESFÉMEK A MEGTAKARÍTÁSOK SZEMPONTJÁBÓL?
Az államok monetáris politikája, eladósodottsága, a gazdasági bizonytalansági tényezők mind az arany
népszerűségét erősítik.
Ezt a jelenséget a biztonság és megbízhatóság iránti vágy hívta életre. A pénz alapú megtakarítások nemcsak
az infláció következtében veszítenek népszerűségükből. Az utóbbi időben a nemzeti valuták vásárlóerejét
erősen befolyásolják az egyes államok gazdasági válsággal küzdő központi bankjainak beavatkozásai.
Miközben a valuták és pénzmegtakarítások inflálódnak, az arany képes ellenállni az inflációnak,
az értékmegőrzés történelmi évszázadok alatt jól bevált eszközeként. Egy uncia aranyért ma is azonos
mennyiségű árut vásárolhat, mint száz vagy akár több száz évvel ezelőtt.

Ford Mondeo 2017-ben

Ford Tin Lizzie 1908-ban
$ 825

Ár pénzben

$ 53 500

1 300 g

Ár aranyban

1 300 g

A vagyon aranyban való tárolása hosszú múltra tekint vissza, és az idők folyamán mindig rendkívül előrelátó
megoldásnak számított. Amellett, hogy megőrzi értékét, egyúttal könnyen hordozható is, és a világ minden országában
beváltható. Ezekre a tapasztalatokra építve javasolják a pénzügyi tanácsadók, hogy megtakarításainkat több felé
osszuk szét: tegyük papír alapú eszközökbe (mint a részvények, kötvények, nyugdíjpénztár, lakás-előtakarékosság
és életbiztosítás), ingatlanokba valamint ingóságokba, kézzel fogható értékekbe (elsősorban befektetési arany).
Az így elosztott megtakarítások az idők folyamán kiegyensúlyozottá teszik a vagyont. A befektetési arany vagyonon
belüli ajánlott aránya 5-30 % között mozog.
Értékpapírok
(pénz, biztosítási
és pénzügyi termékek)

Ingatlanvagyon

(földterületek és épületek)

Tartós értékű ingó vagyon
(befektetési arany)

■■ A befektetési arany értékesítése mentesül az ÁFA fizetési kötelezettség alól, és bizonyos összeghatárig az
értékesítésből származó jövedelem adómentes.
■■ Aranyat nem lehet mesterségesen előállítani és korlátozottak a forrásai.
■■ A központi bankok nagy mennyiségben nyomtatnak pénzt. A múltban a hasonló lépések magas inflációval,
esetenként hiperinflációval végződtek.
■■ Az arany tartalékot és biztos pénzt jelent a bizonytalan időkben (államok közötti valutaháborúk, gazdasági
válságok, devalváció és infláció). Az arany biztonságot ad a válság idején.
■■ Az arany jelenti az egyetlen valódi pénzt, mivel senkinek sem az adóssága. Univerzális fizetőeszköz.
Megbízhatóságának köszönhetően a központi bankok ugyanannyi aranyat tartalékolnak, mint amennyi
készpénzt és (a legbiztonságosabbnak tartott) államkötvényt.
■■ Az arany nem csak az inflációnak áll ellen, hanem a válság időszakában is jól teljesít.

AZ ARANY ÁRÁNAK ALAKULÁSA
+ 93 %

1 243,10 EUR

644,30 EUR
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