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Naložbeni
lepotici.
Zazašcitoin gradnjo
premoženjasezdita
zlatoinsrebroopti-
malnanaložba,ker
sta bilav zgodovini
vednodenarin stato
tudi šedanes.

Zarealnovrednost
Ekonomskaevforijaobdobjamedleti 2003 do2006 je
koncana,zakljucilo se je tudi leto zanikanj (2007).
Zacelo se je novo obdobje,obdobje recesije,v katerem
bodo prevladovali obup, panika in tudi zanimive
naložbene priložnosti! MATJAŽ JEREB, premoženjskisvetovalec

Delniškitrgisopovsodposvetuiz-
jemno nestabiIni, ameriški nepre-
micninski krizini videti konca, še vec,
pocasi, a zanesljivo, se širi tudi po Ev-
ropi (VelikaBritanija, Irska ...). Infla-
cija, kot posledica prehitrega
narašcanja prevelike kolicine denar-
ja v obtoku v najrazvitejših državah,
postaja vse vecji izziv današnjega
casa, kar se pozna tudi na kupni moci
njihovih valut, ki v povprecju izgu-
bljajo 10 odstotkov na leto! Za-
dolževanje prek vseh razumnih meja
vodilnih držav na svetu in neslutena
rast financnih derivatov (financni in-
strument brez lastne vrednosti) sta do-
datna vira svetovne financne nesta-
bilnosti. Ce k temu dodamo še težave
globalnega bancnega sektorja (ban-
ke: Nord Rock, Bear Sterns, Citi-
group, MerrillLynch,UBS,Paribas ...),
dobimo popolno sliko financnega
kaosa, ki se lahko zelo hitro spremeni
v nocno moro vsakega vlagatelja. Za
zašcito in gradnjo premoženja se zdi-
ta zlato in srebro optimalna naložba,
ker sta bila v zgodovini vedno denar
in sta to tudi še danes. To dejstvo po-
trjujejozaloge zlatav vseh glavnihsve-
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tovnih centralnih bankah, ki zaje-
majo vec kot 50 odstotkov njihovih
državnih rezerv.

ln zakajstaomenjenikovinišezani-
mivi?Poglejmo najprej zlato, ki se da-
nes gibljeokolivrednosti925amerisKih
dolarjev za 31,1035g (v nadaljevanju
troy unco). Je zelo zanimiva za obde-
lavo, saj se unca zlata lahko predela v
izredno tanko (0,0018 mm) prosojno
folijoalipa se jo razpotegne v zelo tan-
ko, dolgo žico (80,5km). Skorajv po-
polnosti odbija infrardeco svetlobo in
je izredno zanesljiv prevodnik. Poleg
tega pa se v zadnjem casu zlatovedno

Zlato in srebro torejmoratanajti
prostorv vašinaložbenizbirki(portfe-
lju),az njimanetrgujte,ampakju kupite
kotsrednjedodolgorocnonaložbo.Kdor
pravi,daselahkoodlocipozneje,lažesa-
memusebi.Cese(zdaj)neodlocite,ste
sepravzapravžeodlocili.Odlocili,dabo-
stepustilivsepostareminneboste
spreminjali nicesar.Torej -odlocite se!

bolj uporablja tudi v medicinske na-
mene zaradi svoje velike odpornosti

proti b~kterijam in v mtrirnih sistemih
za precišcevanje vode in zraka (nano-
tehnologija). Predvsem pa je zlato vse-
skozi denar, ki ohranja svojo vrednost
in ki v negotovih casih celo pridobiva
na svoji vrednosti. In še najpomem-
bnejše, tega denarja ni v izobilju, saj gre
za eno najredkejših kovin na Zemlji. Še
redkejša kovina pa je srebro, ki ima za-
radi svojih izjemnih lastnosti še veliko
vecjo uporabnost v današnji visoko teh-
nološki industriji, v kateri je prisotno v
vec kot 1200 patentih. Zaradi lastnosti,
kot so velika zunanja raztezljivost,
elektricna prevodnost, visoka obcu-
tljivost za svetlobo, visoka toplotna pre-
vodnost in stabilnost na zraku, se ga v
industriji porabi vec kot 90 odstotkov!
Poleg tega je svetovna zaloga srebra da-
nes najnižja v zadnjih 200 letih, kar lah-
ko zaradi neelasticnosti ponudbe ob
povecanem povpraševanju ceno srebra
hitro potisne v nebo.

Potencialnidonos.Zlato na svojivred-
nostipridobiva že od leta 2001,ko smo
vstopili v sedmi narašcajoci mega-
trend surovin, pa realno še vedno ni
doseglo zgodovinskonajvišjevrednosti
850amerisKihdolarjevza troyunco. Da
bi realno (z upoštevano inflacijo) do-
seglo to vrednost, bi se moralo danes
z njimtrgovatipo ceni okoli 2500ame-
riških dolarjev!Trenutna vrednost zla-
ta je podcenjena tako v primerjavi z
zgodovinskim razmerjem ameriškega
industrijskega indeksa Dow Jones.
Pri srebru bi pri upoštevanju zgodo-
vinskega razmerja (1:15)to pomenilo,
da bi se v tem primeru z njim trgova-
lo po ceni okoli 160 ameriških dolar-
jev za troy unco. Prav zaradi vsega
naštetega vodilni svetovni analitik sre-
bra Teodore Butler trdi: "Nikolivec ne

bo mogoce hitreje oziroma bolj zago-
tovo podeseteriti ali podvajseteriti
svojega denarja. Po mojem mnenju ne
bo nikoli zbrano vecje število tako
mocnih faktorjev pri katerikoli prido-
bitvi,kot je to danes primer pri srebru.
Ti so dobesedno tako mogocni, da jih
nismo sposobni v celoti doumeti." K


