
svET FTNANc naloZbene priloZnosti

Korekcije se
dogajajo in so se-
stavni del naraiEa-
jodega mega trenda.
Zato ne prodajajte
svoje plemenite kovi-
ne vsakid, ko se na
obzorju pokaZe zdra-
va korekcija naraiia-
jodega trenda.

papiqi in ne s kovino v fizidni obliki.
Za ko r ekcijo plemenitih kov rn zago -

tovo lahko delno "obtoZimo" tudi
sezonsko obdobie leta (maj-julij), ki
cenam zlata in srebra Ze tradicional-
no ni naklonjeno. Svoje pa ie dodala
tudi korekcija cene za soddek nafte.
Korekcije se torej dogajajo in so se-
stavni del naraSdajodega mega trenda.
Lep pfimer za to si lahko izposodimo
iz zgodovine, v obdobju do sedaj
naivedie rasti cene zlata med letoma
7970 n 1980. Po 13O-odstotni rasti med
letoma 197 3 n I97 5 le vlagatelje v na-
slednjem letu in pol "presenetrla" 48-
odstotna korekcija. Verjamem, da je v
tem obdobju veliko Spekulantov in ne-
jevemeZev vrglo "zlato v koruzo". A so
to deianie kasneje modno obLalovali,
sai so v nasledniih dveh letih zamudili
73O-odstotni donosl, Zato ne prodaiaite
svoje plemenite kovine vsakid, ko se
na obzorju pokaLe zdrava korekcija
nara5dajodega trenda, ampak jo v
svoj potfelj raje dodajte.

Kriza pri koncu ali Sele na sredini? rn
kaj lahko pridakujemo od trga pleme-
nitih kovin do konca leto5njega leta?
Dve naivedji ameriSki hipotekarni ban-
ki Freddie Mac in Fannie Mae bosta
podrZavljeni, ameriSki bandni selcor je

v velikih teLavah, saj se napoveduje
propad vedjega Stevila ameri5kih bank,
ved kot polovica drLav na svetu se
sooda z dvomestno inflacijo, nepre-
midninski trgi v Ameriki in Sirom Ev-
rope propadajo, pojavljajo se vedno
novi geopolitidni konflikti ... In vsto-
pamo v drugo polovico leta, kile ra-
sti cene zlatatradrcionalno najbolj na-
klonjeno, sajje bilo v zadnjlh 35letih
kar 2/3 povprednega letnega donosa
ustvarjenega v mesecih od avgusta do
decembra! Je potrebno dodati 5e kaj?
Ah, seveda. Tudi leto5njo jesen bomo
imeli v Sloveniji priloZnost prisluhniti
mednarodnemu finandnemu strokov-
njaku dr Marku Fabru, ki bo na 2. kon-
gresu plemenitih kovin in surovin
predstavil svoj pogled na svetovno fi-
nanino dogalanje nazanjmiv in njemu
svojstven nadin. Spektakel, vreden
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Tlato in srebro poceni!
Finanini trgi Ze dolgo niso videli tako brutalno zbite
cene, kot se je to zgodilo plemenit im kovinam v prete-
klem mesecu. V enem samem mesecu se je cena zlata v
ameri5kih dolarjih znilala za ved kot 25 odstotkov, cena
srebra pa za ved kot 40 odstotkov. MATJAZ JEREB*

Kaj je pripeljalo do tako drastiinega je bolj malo, saj se vedina drLav 2e

upadanjunihvrednosti?Glavnirazlog sooia z dvomestno inflacijo in ne-
jetrebaiskatipredvsemvskokovitem premidninskimi krizami (Amerika,

porastu vrednosti ameri5ke ga dola4a. Spanila, Porfugalska, Velika Britanija,

Ker se dve tretjini vseh globalnih Irska ...). Ena izmed njih je bil zagotovo

transakcij 5e vedno opravi v ameri5kih tudi dvig temeljne obrestne mere, s ka-

dolaqih, je jasno, da Sibek ameri5ki do- tero bi lahko okrepili ameri5ko valu-

lar ni v nikogarSnjem interesu. Ko je to, ki pa se v dasu majhnih gospo-

dolar v pretekhh letih izgubljal na vred- darskih rasti in velikih nepremidnin-

nosti, so surovine na svoji vrednosti skih teZav verietno ni zdela najbolj

pridobivale. To pa je seveda zntLeva- privladna. A se ji v prihodnosti zago-

1o Ze tako majhne dobidke podjetij, kar tovo ne bodo mogli izogniti.

se je posledidno poznalo tudi na del- Naslednii razlog za tako modno ko-

niSkihtrgihpovsoclposvetu. Zatoie rekcijo gre iskati v elektronskem

bii usklajen poseg na finandnem trgu trgovanju s papirnatim zlatom in sre-

s strani centralnih bank "nujen", priv- brom (certifikati, opcije ...). Dejstvo je,

ladnih moZnosti za njegovo izvedbo pa da se na teh trgih vedinoma trguje s

:]
Kako naprei? ,:
de na korekcijo gledamo s 5ir5e perpektive (od leta 2001), vidimo, da se ni zgodilo nid dramatidneqa. lll
Dolgoroini trend ostaja nespremenjen, trden in nara5dajod! Prida smo bili obidajnemu korekcijskemu ,!:
kraku,k i |ahkodoseietudi50odstotkovpredhodnerast i ,karb i lahkopomeni |opadecvrednost ivse
do 735 ameriSkih dolar.jev za 31,1035 g (troy unio). Vendar je cena zlata na5la svojo podporno mejo ie !:
prej. Podobno je bilo pri srebru, katerega borzna cena je padla celo pod ceno njegove proizvodnje, kliub i:
temu da je ena najredkejiih kovin na svetu! Tako sta zlato in srebro trenutno res poceni in prava Skoda " ,

bi bila, de te izredne nakupne priloinosti ne bi zgrabil i z obema rokamal 
i
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va5ega obiska!


