JAK INVESTOVAT DO ZLATA

Zlato díky svým fyzikálním, chemickým a jiným vlastnostem plní již více než 5 tisíc let funkci
hodnotového ekvivalentu.
Navzdory tomu, že ani cena zlata se nepohybuje po lineární přímce (jeho cena v různých dobách
kolísá), osvědčilo se zlato jako garance uchování reálné hodnoty majetku do budoucna.
Ještě v historicky nedávné době byly i bankovky kryty zlatem a za zlato směnitelné. Avšak tato éra
definitivně skončila rokem 1971, kdy USA oznámily zrušení směnitelnosti US dolaru. Od té doby
nemají peníze žádnou vazbu na zlato a tudíž žádnou vnitřní hodnotu. Celý finanční systém stojí na
„nařízené“ důvěře. Z historie je známa celá řada příkladů, kdy tato důvěra vzala za své a hodnota
peněz výrazně poklesla či dokonce znehodnotila jen na cenu papíru, na kterém byly vytištěny.
Více než trefně poukázal na tento problém již Voltaire v 18. století svým citátem: „Papírové peníze se
dříve nebo později vrátí ke své vnitřní hodnotě - k nule.“

Zlato je svoboda.
-

část majetku uložená v ryzím zlatě je jistotou, že člověk nezůstane bez prostředků, ať už se stane
cokoliv
zlato je účinnou ochranou před státními bankroty (Argentina, Island, Řecko), astronomickou
inflací, ochromující deflací či kolapsem finančních trhů
zlato již po tisíciletí plní funkci pokladu = prostředku k udržení reálné hodnoty majetku
většina investorů stále ještě „neobjevila“ zlato jako investici
zlato i v současné době prokázalo svou stabilitu a rezistenci proti krizím
investiční zlato je jedinou pravou po celém světě akceptovanou měnou

Jak investovat do zlata?
1. Zlato je konzervativní investice = nekupujte ho, abyste rychle zbohatli, ale s cílem dlouhodobě
ochránit svůj majetek před znehodnocením.

2. Přidělte zlatu část portfolia. Doporučuje se 5-15% finančního majetku.
3. Kupujte zlato fyzické. Zlato lze koupit i v „papírové“ podobě formou různých cenných papírů
(investičních certifikátů, ETC apod.). Tyto však nemusí vždy garantovat dodání fyzického zlata, ale
pouze právo na vyrovnání v penězích. Papírové zlato je vhodné spíše pro krátkodobé až střednědobé
spekulace. Fyzické zlato je naopak dlouhodobá ochrana před „nejčernějšími“ scénáři.

4. Kupujte investiční zlato. Šperky, medaile, nugety nejsou investičním zlatem a jsou tedy
zatíženy daní z přidané hodnoty. Naopak investiční zlato = cihly, slitky, mince jsou od DPH
osvobozeny.

5. Kupujte investiční zlato opakovaně a dlouhodobě. Využijete tak efektu průměrování
nákupní ceny a ochráníte se tak proti riziku nesprávného načasování nákupu.

