NOVINKY duben 2014
Co se děje ve světě drahých kovů

Vážení klienti,
dubnové vydání našich Novinek věnujeme stříbru. Stříbro je kov,
který se nachází ve stínu zářícího zlata. Jak se však dočtete, jeho
potenciál je významně větší než potenciál zlata. Stříbro, stejně jako
zlato, je výborným uchovatelem hodnoty a zajišťuje investory
proti inflaci. Navíc je kovem, který se spotřebovává v průmyslu
a jehož celosvětová spotřeba převyšuje produkci. Řada analytiků
proto označuje stříbro za nejlepší investici této dekády. Jsem rád,
že Golden Gate nabízí svým klientům širokou škálu stříbrných
investičních slitků. Jako jedni z mála na trhu nabízíme i spořicí
programy do stříbra, ve kterých lze investovat již od 500 Kč
měsíčně.
V průběhu března přesáhly cílové částky Vašich spoření objem
2,5 miliardy Kč. Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši důvěru.
Tržby z prodeje kovu dosáhly v prvním čtvrtletí částky 70,1 mil. Kč,
což představuje 40% nárůst oproti stejnému období loňského roku.
Uvedený nárůst je způsoben hlavně Vašimi mimořádnými platbami
do spoření, výrazně však rostou i velké jednorázové investice.
Tento vývoj je v souladu s aktuálním vývojem na trhu – fyzické zlato

i stříbro se opět dostalo do popředí zájmu investorů, kteří současné
ceny vnímají jako velmi atraktivní a chtějí za ně přikoupit tyto kovy
do svého portfolia. Zlato se aktuálně obchoduje na ceně 1 290 USD
za unci a stříbro na ceně 19,50 USD za unci, oproti minulému
měsíci nedošlo k výraznějším změnám.
Pevně věřím, že dubnové vydání Novinek pro Vás bude inspirativní.
Doplňující informace o stříbře máme pro Vás k dispozici také na
našich webových stránkách www.goldengate.cz, kde najdete přímo
na domovské stránce aktuální článek našeho obchodního ředitele
Pavla Ryby pod názvem „Stříbro, nejlepší investice této dekády“.
Jsme rádi, že naši klienti jsou velmi vzdělaní, protože více než pětinu
našich tržeb tvoří právě prodej investičního stříbra. Věřím, že Vám
tato investice v horizontu 5 let přinese velkou radost. I se stříbrem
lze zažít zlaté časy.
Vladimír Brůna
výkonný ředitel
GOLDEN GATE CZ a.s.

POZOR! Soutěžte s námi o 100gramové stříbrné slitky!
Chcete-li získat 100gramový slitek z ryzího stříbra, pak se rozhodně podívejte na 2. díl videa
„Skrytá tajemství peněz“, které natočil pan Michael Maloney, autor knížky „Investujte do zlata
a stříbra“. Odpověď na naši soutěžní otázku naleznete opět v tomto dokumentu. Odkaz na
tento díl (http://youtu.be/u2vi0jRs2ZA) jste od nás dostali společně s aktuálními Novinkami.
Vzhledem k tomu, že Vás první díl této pětidílné videosérie zaujal natolik, že jste ho sdíleli se
svými přáteli a blízkými, neměl by Vám uniknout ani další díl. A budete-li jej chtít s nimi sdílet
i tentokrát, určitě tak udělejte, protože tím přispějete nejen ke zvýšení jejich informovanosti, ale
současně jim pomůžete připravit se na budoucí vývoj na finančních trzích.
Soutěžní otázka:
Kterých 7 stupňů moci zmiňuje M. Maloney v 2. dílu videosérie „Skrytá tajemství peněz“?
Své odpovědi nám zasílejte do 5. 5. 2014 na e-mail info@goldengate.cz.
Všechny správné odpovědi budou zařazeny do slosování o tři 100gramové stříbrné slitky.
Výherci soutěže z březnových Novinek:
Soutěžní otázka zněla: Kterých 7 vlastností mají peníze a kterou z nich nemá měna?
Správná odpověď: Peníze jsou: (1) prostředkem směny, (2) zúčtovací jednotkou, (3) přenosné, (4) trvalé,
(5) dělitelné, (6) změnitelné a (7) uchovatelem hodnoty. Měna nemá vlastnost uchovatele hodnoty.
Výherci soutěže: Pavel Procházka, Tomáš Fremr, Eva Hrušková, Petr Růčka a Kateřina Štádlerová.
Blahopřejeme všem pěti vylosovaným výhercům! Stříbrnou minci Rok Koně 2014 jim předá jejich poradce.

Proč investovat do stříbra?
Stříbro je výrazně přehlíženou komoditou, která zůstává ve stínu
hlavního drahého kovu – zlata. Ziskovost bývá oproti zlatu obvykle
řádově vyšší, aktuální podhodnocení je téměř extrémní a na
fyzickém trhu je stříbra chronický nedostatek. Přesto investoři tuto
komoditu poněkud neprávem opomíjejí.
Stříbro mnoho analytiků považuje ve 21. století za průmyslový kov,
nicméně jeho cena je silně závislá na ceně zlata, neboť řečí statistiky
od počátku ekonomické krize v roce 2007 stříbro následovalo zlato
v nevídaných 92 % případů. To, co tedy především určuje ohodnocení
stříbra, je investiční, nikoliv průmyslová poptávka. Nejen analytici,

ale i obyčejní lidé zapomínají, že právě stříbrem se platilo na
každodenní bázi po mnoho staletí a jeho monetární využití bylo
v praktickém životě všech vrstev obyvatelstva vyšší než u zlata. Tento
drahý kov byl dokonce ještě v 60. letech minulého století součástí
oficiálních platebních mincí v USA i ve Velké Británii. Samozřejmě
průmyslové zpracování stříbra je výrazně vyšší než u žlutého kovu
a stříbro nachází využití ve špercích, elektronice, fotovoltaických
panelech, bateriích, automobilovém průmyslu či zdravotnictví.
Právě průmyslová poptávka a velmi obtížná nahraditelnost tohoto
jedinečného chemického prvku zaručují, že na rozdíl od papírových
peněz těžko může někdy zamířit k absolutní nule.

GOLDEN GATE CZ a.s. – Václavské náměstí 51, 110 00 Praha 1, tel.: 840 888 999, www.goldengate.cz

NOVINKY duben 2014
Co se děje ve světě drahých kovů

Stříbro je díky mnohaletému přehlížení širokou veřejností až
neuvěřitelně podhodnocené, když se stabilně pohybuje vůči
zlatu v cenovém poměru kolem 60 : 1. Tento poměr neodpovídá
ani historií prověřenému vzájemnému vztahu, který se pohybuje
kolem 15 : 1, ani tradičnímu srovnání dle obsahu kovu v zemské
kůře. Cenová dostupnost tohoto drahého kovu se dokonce ještě
zvýšila díky loňské korekci. Ve spořicích programech je možné
dlouhodobě spořit i na menší 100g, 250g či půlkilogramové slitky
dle aktuálních cen na komoditním trhu, a to již od 500 Kč měsíčně.
Prakticky každá domácnost si tedy může vybudovat soukromé
stříbrné rezervy, které nejenže budou na rozdíl od zlata vypadat
jako opravdový poklad, ale především budou plnit velmi podobnou
roli jako stejná, ale výrazně dražší zlatá alternativa.

i dalších zemích, která nemá dostatek prostředků na zlato, investuje
nemalou část svých finančních prostředků právě do stříbrných
slitků, mincí či cihel.
Na stříbrném komoditním trhu je výrazně méně kapitálu než ve
zlatě, což je hlavní příčinou jeho dramatických cenových výkyvů do
obou směrů. Právě tato cenová nestabilita však láká nejlepší světové
finanční obchodníky, kteří dokážou na divokých pohybech stříbra
vydělat. Fyzické stříbro je také trnem v oku západním bankéřům,
kteří si uvědomují, že právě tento výrazně cenově dostupnější
drahý kov je strategickým trhem v boji o důvěru v tištěné nekryté
měny světa. Umělá manipulace trhu pomocí sofistikovaných
finančních derivátů však nebyla v právních bitvách posledních let
prokázána. Pokud by se tak stalo, následoval by překotný cenový
růst s nejistými důsledky pro většinu měn a zřejmě i ekonomik
celého světa.
Dalším důležitým specifikem této unikátní komodity je také její
relativní fyzická nedostupnost, neboť na rozdíl od zlata se vytěžené
stříbro vrací z průmyslového použití jen v malém, čtvrtinovém
množství zpět na trh. To společně se skutečností, že se stříbro
obvykle těží až jako druhotný produkt ve zlatých či měděných
dolech, tvoří nebezpečnou kombinaci. V případě opravdu silné
fyzické poptávky nemůže současný trh tyto nároky uspokojit.
Napjatou situaci rozhodně neulehčují ani obrovské ztráty těžařů
v korekci posledních let – ti sotva budou za tohoto stavu masivně
investovat do nových stříbrných dolů.

Současné extrémní podhodnocení druhého nejznámějšího drahého
kovu nejlépe potvrzuje skutečnost, že navzdory oficiálnímu 60%
znehodnocení amerického dolaru za posledních 35 let stále nebyl
překonán historický cenový rekord z ledna roku 1980. K překonání
hodnoty 50,3 USD nestačila ani ekonomická krize posledních let, ani
desetiletý trvalý růst ceny zlata, ani neuvěřitelný 300% růst během
9 měsíců z přelomu roku 2010/2011. V asijské kultuře je nicméně
nejen zlato, ale i stříbro jednoznačně v chápání lidí ukotveno jako
reálné peníze, které neztrácejí hodnotu. Střední vrstva v Číně, Indii

Fyzické stříbro rozhodně není pro každého a jako jakákoliv jiná
investice má pochopitelně i svá negativa. Ne každý má žaludek
a nervy na dramatické cenové výkyvy, které tuto komoditu provázejí
a bezpochyby i dále provázet budou. Další komplikací je také 21%
DPH, kterou stříbro musí překonat ve svém zhodnocení, což by
však neměl být problém s jeho reálným cílem mezi 130–200 USD,
dosažitelným v následujících 5–10 letech. Jistotu a budoucnost
samozřejmě nezná nikdo, nicméně české koruny v jakémkoliv
fondu mají k podobnému zhodnocení na rozdíl od stříbra téměř
nulový potenciál.
Michal Krátký

Víte, proč investovat a spořit do stříbra právě s Golden Gate?
Pevně věříme, že Vám dnešní Novinky poskytly dostatek podnětů, proč stříbro právem patří do portfolia každého rozumného investora.
Na závěr bychom Vám ale rádi připomněli hlavní důvody, proč realizovat tuto investici právě s naší společností:

•
•
•
•
•
•

Jsme jedničkou na českém trhu ve spoření do zlata a stříbra.
Svým klientům nabízíme opravdu širokou škálu stříbrných investičních slitků ve vysoké kvalitě – standardu Good Delivery.
Jako jedna z mála společností na českém trhu nabízíme spořicí programy do stříbra dostupné široké veřejnosti, protože spořit s námi
lze již od 500 Kč měsíčně.
Nabízíme nejen možnost investice do drahých kovů, ale také profesionální poradenství a servis včetně garance zpětného výkupu.
Stříbrné slitky všech gramáží máme okamžitě skladem.
Pravidelně spořícím klientům s nastaveným trvalým příkazem k úhradě nabízíme bonusové gramy stříbra navíc.

Pro více informací o investici nebo spoření do stříbra kontaktujte svého poradce.
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