
POSLOVNE PRILOZNOSTI
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Srebro je torej edini pravi denar, ki skozi vei tisoiletji
ohranja svojo vrednost. V starem Egipnr je bilo srebro
dragocenejSe od zlatal Nia eudnega, saj gre za eno najbolj
vsestznskih kovin z izjemnimi fizikalnimi lastnostmi in
je zato tudi v dana5nji visoko tehnoloSki industriji nepo-
greSljiva. PovpraSevanje po srebru te dall &sa ne dohaja
ponudbe, kar je pripeljalo do tega, da so njegove zaloge
najniZje v zadnjih 200 letih.

Tako lahko v prihodnjem letrr pridakujemo povedan pri-
tisk na povpruSevanje po srebru v fizitni obliki ako s
strani indusffije (n-rdi vojaSke) kot n-rdi s strani investi-
to4ev. Naiveaje povpraSevanje bo priSlo s Kiajske, kjer
vlada, ki do nedavnega svojim drZavljanom ni dovolila
posedovati srebm, javno poziva k investiciji v to izjem-
no kovino. Izjemno zandt njene podcenjenosti, ki je za
danaSnje obdobje skoraj nepojemljiva. Si lahko predsav-
ljate dobrino, ki bi bila danes cenejSa kot leta 1980? Ne?
Verjamem. Prav z to je podatek, da je vrednost srebra
lansko leto ob dosegu "rekordne" wednosti v ameri5kih
dolarjih doseglo le dobnh 42 odstotkov nominalne vred-
nostr iz lea 1980, toliko boli Sokanten.

SREBRO, V
DENAR ZAVSE CASE

Ve4amem, da vas je ta pod2tek fascininl do te mere,
da v roki Ze drlite telefonsko slu5alko in kliiete svojega
osebnega svetovalca z namenom, da pridobite dodatne
informacije. A, trenutek. Ob investirznju v srebro morate
ratunati tudi na pladilo 20 odstotnega DDV Vem, da ste
ob tem postali nejevoljni in ste namridili Celo, zato vam
bom na dveh drugih industrijskih surovinah pokazal iz-
jemen naloZbeni potencial, ki ga v sebi skriva tudi srebro.
Cena platine, ki se vetinoma porablja v ar.tomobilski in-
dustriji v katalizgtorjih, je v samo 15 mesecih dosegla veC
kot 100/o mst. Se bolje se je izkazal element rodij, ki se
veiinoma uporablja pri izdelavi termoelementov in ki je v
samo petih letih zabele1lkN 20000/o rast! Ker imaa ome-
njeni surovini precej omejeno industrijsko upombnost, si
pri srebru, ki ima v industriji registriranih vee patentov kot
vse ostale kovine skupaj in je poleg tega Se denar v real-
nem pomenu besede, potencial prihodnje rastl ustvarite
sami. Od za(etka surovinskega mega trenda pred osmimi
leti je imelo srebro v povpreeju 20% letni donos, v letoS-
njem letu pa je bil njegov donos okoli 50%.

A nikar ne skrbite za prihodnje donose. Te bo doloiil trg.
Vi poskbite zato, da se bo v vaSem portfelju (zbirka fi-
naninih produktov) zna5lo tr-rdi srebro, ki bo zavNovalo
vaSe do sedaj ustvarieno premoZenje pred prihodnjimi
finaninimi vragolijami.

Benjamin Frenklin je nekot dejal: "Denar je zandi na(kn
uporabe tudovita slvar ... Ko ga izdajamo, opravlja svojo
nalogo, ko pa smo prisiljeni v prekomerno izdajanle, sa-
mega sebe poplah z nnrednotenjem."

Dobro se je zavedati, dz je papirnati denar zakonito pla-
iilno sredswo zgolj na osnovi vladnega zakona. Z drugi-
mi besedami, ie le obliuba.
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