NOVINKY srpen 2014
Co se děje ve světě drahých kovů

Vážení klienti,
léto se nezadržitelně blíží ke konci a radostný čas dovolených
střídá realita všedního života. Během srpna jste však Vy, naši
klienti, nezaháleli. Cílové částky Vašich spoření překročily
3 miliardy korun. Děkujeme! Opakování je matka moudrosti,
proto Vám v srpnovém vydání našich Novinek připomeneme,
proč je důležité vlastnit fyzické zlato. Zároveň Vám přinášíme
rady, jak si vybrat spolehlivého partnera pro dlouhodobé
investování. Pamatujte na to, že investice do fyzického kovu
má dvě fáze – nejprve nakoupit, poté prodat. Současná
situace na trzích přeje nákupům, dáváme Vám i radu, jak se
chovat při prodejích. Právě při prodejích budete realizovat
své zisky. Mějte však na paměti, proč držíte fyzický kov ve
svém portfoliu. Spolehlivý partner pro investování nabízí
i doprovodné služby, proto Vám přinášíme stručnou
rekapitulaci těch našich.
Pro naše klienty a partnery připravujeme pravidelně také
vzdělávací akce. V roce 2013 jsme pořádali konferenci
Vyšehradské fórum, které se zúčastnilo více než tisíc lidí
a kde vystoupili přední čeští ekonomové. Letos na podzim
plánujeme druhý ročník této akce. Srdečně Vás zveme.

Cena zlata se pohybovala v srpnu mezi 1 275–1 320 USD za
unci, cena stříbra pak mezi 19,25–20,25 USD za unci. Nejvíce
ji ovlivňovala situace na Ukrajině a Blízkém východě. Ceny
vnímáme jako velmi přívětivé. Čeká nás období, kdy zlato
a stříbro tradičně výrazně zhodnocuje. Statisticky největších
nárůstů dosahují drahé kovy v září a v říjnu. Souvisí to
s vysokou poptávkou v Indii, Číně a Evropě v souvislosti
s příchodem nového roku a vánočních svátků, kdy je na
maximu prodej mincí a šperků. V Indii je navíc poptávka
podpořena obdobím svateb a svatebními dary. Proto
očekáváme, že září a říjen budou pro drahé kovy růstové
a my všichni budeme moci na tomto růstu profitovat.
Přeji Vám krásný konec léta a mnoho inspirace pro Vaše
investice!
Vladimír Brůna
výkonný ředitel
GOLDEN GATE CZ a.s.

Proč investovat právě do fyzického zlata?
Generace našich rodičů byla zvyklá ukládat si měsíčně několik stovek
stranou a často také střádala svým dětem, aby si jednou v dospělosti
mohly koupit byt nebo třeba auto. Jenže když děti vyrostly, vkladní
knížka stačila akorát tak na motorku nebo kolo. Jak spořit, abychom
neopakovali stejnou chybu? Většina lidí ukládá své peníze do stavebního
spoření, penzijního připojištění, podílových fondů, akcií nebo realit,
ale nevědí, jakou budou mít jejich investice za několik desítek let kupní
sílu. Událostí, které mohou v průběhu času tyto úspory znehodnotit,
je hodně: inflace, propad kapitálových trhů nebo prudký pokles cen
nemovitostí. A historie ukazuje, že s těmito možnostmi je třeba jednou
za několik dekád počítat.
Odborníci v poslední době stále častěji upozorňují na neúnosné
zadlužování jednotlivých zemí. Mnohým z nich hrozí státní bankrot, který
tvrdě dopadne nejen na celý bankovní systém, ale hlavně na jednotlivé
občany. Navíc je podle analytiků cena většiny akcií značně nadhodnocená
a neodpovídá reálnému stavu ekonomiky. Je tedy jen otázkou času, kdy
na trzích dojde k vystřízlivění. Státy včetně USA, Číny a EU současně
uměle zvyšují poptávku po penězích nízkými úrokovými sazbami, což je
jen další krok k povzbuzení inflace.
Aby tyto scénáře tvrdě nedopadly i na naše finance, je dobré se chránit.
Jednou z nejlepších možností je investice do fyzického zlata, jehož
obrovskou výhodou je, že se mu v období nestability daří. Čím jsou
nervozita na trzích a problémy ekonomiky větší, tím rychleji jeho cena
roste. Právě proto, že se zlato chová ve většině případů přesně naopak
než ostatní investice, je výhodné mít ho v portfoliu. Je to v podstatě naše
nejlepší pojistka proti potížím finančního systému.
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Vlastnit fyzické zlato je ale z mnoha důvodů výhodné
i v relativně stabilní době:

• Uchovatel hodnoty. Peníze ztrácejí svou hodnotu, zlato si
ji uchovává více než šest tisíc let.

• Dlouhodobá stabilita. Zlato je investice, která funguje,
•
•
•

•
•

když všechny ostatní selžou. Je důležitou součástí portfolia
a pojistkou proti krachu systému.
Vzácnost. Celosvětové zásoby drahých kovů jsou omezené.
Snadno dostupná ložiska jsme již vytěžili. Náklady na těžbu
stále rostou.
Investiční zlato nepodléhá DPH a nedaní se ani kapitálový
zisk z něj.
Je dostupné pro kohokoliv. Oproti jiným fyzickým
investicím, jako jsou nemovitosti, umělecká díla nebo
třeba diamanty, si zlato může dovolit prakticky každý.
Investovat do něj lze i po malých částkách, spořicí
programy společnosti Golden Gate začínají už na
500 korunách měsíčně.
Zlato je vysoce likvidní, lze ho tedy odprodat kdekoliv na
světě. Na rozdíl třeba od nemovitostí, kdy trvá týdny, než
se transakce zrealizuje. Klienti Golden Gate dostávají své
peníze z prodeje zlata na účet do 24 hodin.
Jde o anonymní a koncentrovanou investici. Majitel slitků
není nikde registrován, zlato má u sebe a libovolně s ním
nakládá. Kov je lehce přenositelný a nemá národnost,
kdykoliv ho tedy můžete vzít a odstěhovat se s ním na
druhý konec země. Zlato v hodnotě dvou milionů korun
se vejde do krabičky od cigaret. Zpravidla tedy doma
nezabere příliš místa. Pokud ho ale klienti z nějakého
důvodu mít doma nechtějí, společnost Golden Gate nabízí
úschovu kovu v bance.

• Investování je snadné. Drahé kovy jsou všude stejné
a lehce ověřitelné. Jde o nejjednodušší fyzickou investici.
O nemovitosti se musíte nákladně starat, uměleckým dílům
je potřeba rozumět. U investice do akcií je zase nutné
sledovat výkonnost dané firmy. Zlato je ale všude stejné.

Především však fyzické zlato představuje jistotu, která
finančním produktům může chybět. Lidé jej nekupují proto,
aby rychle zbohatli, ale aby svůj majetek dlouhodobě
ochránili před znehodnocením. Mělo by proto být součástí
každého portfolia. Navíc v loňském roce prošlo zlato, na
rozdíl od ostatních investičních aktiv, cenovou korekcí, na
nákup je tedy nejvhodnější čas.
Pavel Ryba
obchodní ředitel
GOLDEN GATE CZ a.s.

V letošním roce pořádá společnost Golden Gate již druhý ročník
konference Vyšehradské fórum. Akce se uskuteční dne 2. 10. 2014
od 18.00 hod. opět v prostorách Kongresového centra Praha.
Základní myšlenkou Vyšehradského fóra je každoročně spojit zajímavé
osobnosti ekonomického světa, které představí posluchačům
populární a srozumitelnou formou své názory na současné ekonomické
dění v rámci přednášky a následné diskuse. Letos na Vyšehradském
fóru vystoupí pánové Jaroslav Brychta, hlavní analytik finančních
trhů společnosti X-Trade Brokers a úspěšný investor, a Ronald Ižip,
spoluzakladatel a hlavní analytik společnosti TRIM Broker.
Vstupenky na akci si můžete zakoupit buďto u svého poradce, nebo
na www.goldengate.cz po přihlášení do svého klientského účtu. Více
informací naleznete na www.vysehradskeforum.cz.

Jaroslav Brychta

Ronald Ižip

Pavel Kupka
člen představenstva
GOLDEN GATE CZ a.s.
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Jak správně investovat do zlata?
Investice do zlata je velmi bezpečný a jednoduchý způsob,
jak ochránit svůj majetek před inflací či v dobách nejistoty
a krize. Pro začínající investory však může být situace na
trhu nepřehledná. Drahé kovy je totiž možné nakoupit
v mnoha formách: cihly, slitky, mince, medaile nebo šperky.
A kromě fyzického zlata existují ještě také takzvané zlaté
fondy nebo certifikáty. Ale ne každé zlato se hodí k investování
a ne každý obchodník si zaslouží naši důvěru. Nabízíme proto
několik užitečných rad, jak do zlata investovat správně, aby
nám pomohlo náš majetek ochránit.

• Chtějte zlato do vlastních rukou.

Hlavní rozdíl mezi zlatými fondy nebo certifikáty a fyzickým
zlatem je, že v případě fyzického zlata jste majiteli skutečných
slitků, zatímco u fondů a certifikátů držíte v ruce jen papír
a svůj skutečný majetek vkládáte do správy někoho druhého.
Zlaté fondy a certifikáty jsou pouze produkty finančních trhů,
a jejich hodnota tudíž závisí na vývoji těchto trhů. Navíc
výhodou fyzického zlata je anonymita a přenositelnost.

jen pro velké zlaté slitky standardu LBMA (London Billion
Market Association) a pro obchody o objemu minimálně
1 000 troyských uncí, tedy 31,1 kg. Při obchodech do milionu
korun a při slitcích o váze 1 kg nepořídíte zlato za cenu nižší
než dvě až tři procenta nad aktuální světovou cenou. Při
malých obchodech v hodnotách kolem desetitisíců a běžných
likvidních slitcích je přirážka ještě o něco vyšší.

• Kupujte pouze slitky se standardem Good Delivery.

Jde o historicky uznávanou normu zlata a slitky s tímto
označením lze kdykoliv a kdekoliv na světě obchodovat.
Výrobce či rafinér, který smí takto označovat své výrobky,
musí splňovat přísné podmínky a asociace LBMA kvalitu
slitků pravidelně kontroluje.

• Investujte raději do menších slitků.

Kvůli budoucímu prodeji se nevyplatí vkládat všechny
peníze do jednoho půlkilogramového nebo kilogramového
slitku. Lepší je investici rozdělit do několika menších slitků,
později je pak možné prodat jen část zlata a část si ponechat.
Nejvýhodnější a nejběžnější jsou slitky o váze jedné troyské
unce (1 Oz, což je 31,103 g). U investice do zlata by Vás
měla velmi zajímat likvidita. Právě slitky o váze 1 Oz jsou
nejlikvidnější.

• Šperky ani medaile nejsou investicí.

Velkou výhodou investičního zlata je osvobození od DPH,
na rozdíl od zlatých šperků a pamětních medailí. V tomto
případě se jedná o umělecké předměty a jejich hodnota
roste s kvalitou ztvárnění. Obsahují tedy mnohem menší
množství zlata než investiční slitky. Bývá také větší problém
s jejich oceněním a uznáním pravosti. Zlaté šperky a medaile
jsou zatíženy DPH, což investici citelně zdražuje.

• Investujte pravidelně po menších částkách.
• Nakupujte u důvěryhodných obchodníků.

Prověřte si firmu, u které budete nakupovat. Měla by to
být stabilní společnost s dostatečným kapitálem a jasnou
akcionářskou strukturou. Hospodaření firmy musí být zdravé,
beze ztrát a veřejně dostupné. Ověřte si, zda má firma
skutečnou kancelář. Za některými nabídkami na internetu
stojí často jen poštovní box. Zvažte také, jestli je předpoklad,
že firma bude existovat i za deset let, až budete chtít své
zlato prodat.
Před uskutečněním obchodu byste měli znát předem cenu
zboží a způsob, jakým se stanovuje, dodací a platební
podmínky, dodací lhůtu kovu. Důležité je také prostudovat
všeobecné obchodní podmínky.

• Vyhýbejte se „výhodným“ nabídkám.

Nevěřte firmám, které slibují vysoké zhodnocení. Obchod
s investičním zlatem má své zákonitosti, podezřele nízká
cena bude proto určitě vyvážena zvýšeným rizikem. Aktuální
světová cena zlata, za kterou se prodává na burzách, je platná

Pravidelný nákup zlata chrání drobné investory před jeho
cenovými pohyby. Ideálním prostředkem k nákupu je
pravidelné spoření, které umožní nákupní cenu průměrovat.
Důležité je také dostávat kov už v průběhu spoření, ne až na
konci.

• Prodávejte i nakupujte výhodně.

U prodeje zlata je podstatné načasování. Neprodávejte ho
zbytečně levně. Správný obchodník by měl klientovi poradit,
kdy je vhodná doba a kdy je výhodnější počkat. Zisk ze zlata
inkasujete až při zpětném odkupu, proto si musíte vybrat
toho správného partnera. Ideální je prodávat kov postupně.
Na rozdíl od jiných komodit může totiž poptávka po zlatě
dramaticky stoupat s růstem ceny. Příklady z historie ukazují,
že čím rychleji cena zlata roste, tím více investoři zlato chtějí.
Nakupujte tedy zlato dnes, kdy je jeho cena relativně stabilní.
Vladimír Brůna
výkonný ředitel
GOLDEN GATE CZ a.s.
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Víte, jaké další služby Vám můžeme nabídnout?
Jak již víte, snažíme se Vás, naše klienty, v oblasti investic
pravidelně vzdělávat a informovat o aktuálním dění na trzích,
protože čím víc správných informací člověk má, tím lépe se
pak rozhoduje, a to nejen ve finančním světě. Kromě tohoto
servisu Vám ale můžeme nabídnout i další zajímavé služby:

• Zlato si u nás můžete koupit takřka obratem. Ze skladových

zásob jsme schopni vypořádat klienty až do výše deset
milionů korun. U zlata disponujeme slitky o hmotnosti 5 g,
10 g, 20 g a 1 Oz, u stříbra o hmotnosti 100 g, 250 g, 500 g
a 1 kg.

• V případě jednorázových nákupů nad jeden milion korun

nabízíme výhodný způsob financování. Můžete tak zaplatit
předem pouze 30 procent z ceny objednaného kovu
a zbytek doplatit až těsně před převzetím.

• Rovněž můžete využít služeb notářské úschovy. Při
objednávce nad jeden milion korun nemusíte posílat
peníze předem, čímž nenesete žádné riziko. Náklady na
notářskou úschovu hradí Golden Gate.

• V partnerských obchodech jsme pro Vás vyjednali výhodné
ceny trezorů.

• Zajistíme Vám i úschovu drahého kovu v bezpečnostním

trezoru. Poplatek za úschovu je ročně jedno procento
z pořizovací ceny kovu.

• V neposlední řadě Vám zaručujeme také zpětný výkup

zlata. Své peníze máte od nás na účtu do 24 hodin. Naše
výkupní ceny jsou nadstandardní a pohybují se nad
burzou.

Pro bližší informace k poskytovaným službám kontaktujte svého
poradce nebo nám napište na e-mail info@goldengate.cz.

• Své zboží si můžete převzít osobně v sídle Golden Gate Hana Mastná
nebo si jej nechat zaslat poštou. U objednávek nad sto tisíc
korun Vám zlato doručíme prostřednictvím bezpečnostní
agentury. U objednávek nad jeden milion hradí náklady na
dopravu Golden Gate.

finanční manažerka
GOLDEN GATE CZ a.s.

Výherci soutěže z červencových Novinek
Soutěžní otázka zněla: Jak lze podle Michaela Maloneyho dosáhnout maximální prosperity?
Správná odpověď: Maximální prosperity lze podle Michaela Maloneyho dosáhnout pouze skrze osobní svobodu, volné trhy
a solidní peníze.
Výherci soutěže: Ota Ginter, Kamil Alferi, Ladislava Nedbalová, Lenka Bešťáková a Lenka Ondřejová.
Blahopřejeme všem pěti vylosovaným výhercům! Stříbrnou 1/2uncovou minci Noemova archa jim předá jejich poradce.
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