
NALOŽBENO ZLATO - GOTOVOST, VARNOST, SVOBODA

Naložbeno zlato bistveno stabilizira vrednost premoženja, zato ga lahko najdete v rezervah centralnih bank, 
multinacionalk in izkušenih vlagateljev. Razmerje zlata v rezervah se je v zadnjem času znatno povečevalo. 
Sedanji trend je tudi umik zlata iz tujih shranjevališč. 

Tudi vi imate enako možnost, da zaščitite svojo lastnino. Na 
voljo so palice v gramaturi od 1 g do 1 000 g (naložba od približno  
60 EUR). 

Svoje zaloge v zlatu lahko zgradite postopoma, zahvaljujoč 
inteligentnemu naložbenemu načrtu (tukaj lahko kupite zlato že 
od 4 EUR).

ZAKAJ SO PLEMENITE KOVINE POMEMBNE PRI VARČEVANJU?

Monetarna politika držav, njihova zadolženost, negotovost – to so glavni razlogi, zaradi katerih priljubljenost 
zlata narašča.

Vzrok za ta razvoj je želja po varnosti in gotovosti.  Prihranki v denarju ne izgubijo kupne moči samo zaradi 
inflacije. V zadnjem času se v kupni moči nacionalnih valut odražajo posegi centralnih bank, ki se borijo  
z recesijo svojih gospodarstev.

Medtem ko so vse valute in prihranki podvrženi inflaciji, jo zlato lahko obide in je tradicionalni hranilec 
vrednot, ki se je dokazal skozi stoletja zgodovine. Za unčo zlata kupite enako količino blaga kot stotine ali več 
let nazaj.

Ford Tin Lizzie rok 1908 Ford Mondeo rok 2017

Value in money

Value in gold

$ 825

1 300 g

$ 53 500 

1 300 g



Shranjevanje premoženja v zlato ima dolgo zgodovino in se je izkazalo za zelo previdno. Poleg ohranjanja 
vrednosti je tudi prenosno in ga je mogoče zamenjati v vseh državah sveta. Iz te izkušnje izhajajo današnji finančni 
strokovnjaki in priporočajo razporeditev prihrankov med papirnata sredstva (delnice, obveznice, pokojninski 
prihranki, gradbeno varčevanje in življenjsko zavarovanje), nepremičnine, blago (zlasti naložbeno zlato).

Posamezni deli tako razporejenega premoženja se bodo sčasoma uravnotežili. Delež naložbenega zlata  
v skupnem premoženju naj bi se gibal med 5 % – 30 %.

 ■ Zlato je oproščeno plačila DDV, ponovni odkup naložbenega zlata ni predmet davka na dohodek.

 ■ Zlata ni mogoče umetno proizvesti, njegovi viri so omejeni.

 ■ Centralne banke na veliko tiskajo denar. V preteklosti so podobni koraki povzročili visoko inflacijo, in celo 
hiperinflacijo.

 ■ Zlato ustvari rezervo in predstavlja zanesljiv denar v negotovih časih (valutne vojne med državami, 
gospodarska kriza, devalvacija, inflacija). Zlato je varovalka v času krize.

 ■ Zlato predstavlja edini resnični denar, ni nikogaršnji dolžnik. To je univerzalna valuta. Zaradi svoje varnosti  
je zlato v rezervah centralnih bank na ravni gotovine in najvarnejših državnih obveznic.

 ■ Zlato se ne le upira inflaciji, temveč mu gre dobro tudi v času recesije.

RAZVOJ CENE ZLATA

2007 2017

542,50 EUR

1 206,80 EUR

+ 122 %

Vrednostni papirji
(denarni, zavarovalni  
in finančni produkti)

Nepremičnine
(zemljišča in zgradbe)

Premična sredstva 
trajne vrednosti 
(naložbeno zlato)


