
POSLOVNE PRILOZNOSTI

PREMOZENJE IN NJEGOVA REALNA VREDNOST
Denar, saeta rlladar. Hoiete ali notete, je to res, V prctekkh dueh letib se ie finanini srtet, ki
smo ga poznali" precej spremenil Osebne finance so postalp podroije, s keterhn se je potrebno
aktiano ukaarjatl Zaposlitea in redni osebni dohodek nista aei nekaj samoumeonega, Vse mani
sa,moumeana postaja tudi aisina pokojni.n" ki. jih bodo delctni prihodnii upokoiencl

Matiaz Jereb

Se posebej bodo v prihodnje na udaru samostojni pod-

ietniki, ki za pokojnino odvajajo minimalne prispevke
in nimajo dodatnega varievalnega naarta za svoje tretje
zivljenjsko obdobje ter tisti poslovnezi, ki imajo visoke
osebne dohodke, pa za svojo pokojnino danes variujejo
premalo oziroma vareujejo na manj optimalen naiin,

Ob poplavi vse vetjega Stevila razliinih finantnih pro-
duktov bo posameznikom vse tezje naiti tiste produkte,
ki bodo ustrezali njegovim Zeljam in potrebam. Ob tem
pa nikakor ne gre zanemariti. dejstva, da bo v prihodnje
postal vse pomembnejSi nrdi davini vidik izbranih na-
loZbenih produktov . Zato bo v prihodnje za vas velika
prednost, ie boste imeli ob sebi strokovnjake s podroi-
ja raaunovodstva, davinega in premoZenjskega sveto-
vanja, ki bodo z vedno aktualnimi informacijami skupai
z vami gmdili, vodili, plemenitili, Siitili in optimirali va5e
osebno in druZinsko premoZenje.

Ena izmed informacij, ki vam ta trenutek lahko pride Se
kako prav in ki se je veiina ne zaveda,le, da je obdob-
je gospodarske in finanine krize izredna priloZnost za
gradnjo in plemenitenje premoZenja. Tudi s pomoijo

plemenitih kovin, katerih cenovna rast je posledica ma-
sovnega globalnega propadanja denarnih valut, ki jim v
zgodovini ni primere. Vse pomembne denarne valute
(USD, AUD, CAD, EUR, INR, JPY, CHF, GBP) v zadnjih
osmih letih v povpretju v primerlavi z zlatom izgubljajo
najmanj 10 odstotkov svoje kupne moai na leto. To z
drugimi besedami pomeni, da realno varievanje in relna
gradnja osebnega premoZenja z obrestnimi merami, ki
vam jih trcnutno nudijo banini depoziti, enostavno ni
mogoie, ker ne ohranjajo niti kupne moei vaSega pre-
mozenja.

Zato je danes smiselno del svojega premoZenja zaupati
in investirati v kovini, ki Ze veC kot 5000 let vzdrZujeta
status ohranjevalcev realne vrednosti - zlato in srebro.
ie sta njuni vrlini ohranjanja realne vrednosti v kriznih
iasih podobni, pa to nikakor ne moremo reti za njun
naloZbeni potencial, Tu ima srebro veliko prednostl
To pokaZe ze niuno trenutno medsebojno razmerje, ki
pove, da je ena zlata unaa (31,1035 g) vredna 60 srebr-
nih, medtem ko je njuno dolgoletno zgodovinsko raz-
meqe vsega 15 srebrnih unc za eno zlaro.
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David Morgan lsvetavno znan anatitik za plemenite kovine) 16. in 17. oktober 2009 | Gospodarsko razstavilae

Nahaiamo se v obdoblu velikih financnih sprememb, kjer.ie pomembno zandititi svoje premozenje z
realnimi vrednotami in izkoristiti trendom primerne nalozbene priloznosti! Pri tem vam bosta zlato in srebro
poleg ostalih nalozb zagotovo v pomoel

Vabimo vas na kongres, kjer bo ze tretje leto zapored predaval dr. Marc Faber, neodvisni mednarcdni finanani analitik,
ki je veAkrct pravitno napovedal zlome na finanAnih trgih in velik padec slovenskega borznega indeksa, hkrati pa svetuje
di naj vsak posameznik zanai svoje premazenje z zlatom. Se vea prcsenettjivih informac0 pa vam bo podal James Turk,
svetovno znan finanAni analitik, ki je 2e leta 2004 kot soavtor napisal knjigo z naslovom "Prihajajoai kolaps dola4a!',
pozneje pa dodal publikacijo "Dejanski zlom dolaria!"

PBIDOBITE SI OOGOVORET
Ptiprave na ptihajajoao kizo! Zakaj denat govori, medtem ko zlato pa kriai! vam bo odgovoril dt ptof. James Bocker.

Zakaj cena srebra lahko doseze 100 $/undo, pa vam bo odgovoril glavni urednik revije o srebru Silberjunge ter nekdanji
podpredsednik Deutsche Bank za ffankfurtsko obmoaje, Thorsten Schulte.
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