
Inwestycje w złoto 
Złoto jest unikalnym aktywem uosa
biającym cechy aktywów material
nych, jak nieruchomości, i niemate
rialnych, jak instrumenty finanso
we. Jest ono zarówno realne, jak też 
płynne. Ceny złota są nisko skorelo
wane z notowaniami akcji, a także 
wielu innych aktywów a inwestycje 
w ten metal określamy mianem al
ternatywnych. 

Zyskowna waluta 
W świecie finansów złoto ma status 
waluty. Historia pokazuje, że wojny, 
kryzysy gospodarcze oraz inflacja ma
ją negatywny wpływ na inwestycje 
w papiery wartościowe.lecz pozytyw
nie wpływają na wycenę złota. Stąd 
wielu ludzi traktuje złoto jako loka

tę, nie oczekując profitu w krótkim 
terminie, lecz ochrony realnej war
tości swego majątku. Może przynieść 
ono jednak ponadprzeciętne zyski. 
W ciągu 10 lat cena złota wzrosła 
sześciokrotnie przy wycenie w dola
rach. Natomiast indeks amerykań
skiej giełdy jest wyższy tylko o kil
ka procent w porównaniu z 2001 r. 
Do analogicznych konkluzji można 
dojść analizując rynek polski. Eks
perci przewidują, że cena złota bę
dzie wzrastać jeszcze kilka lat, co jest 
m.in. efektem niestabilnej sytuacji 
ekonomicznej i politycznej na świe
cie oraz utratą zaufania do dolara. 

Wiele możliwości 
Najprościej inwestować w złoto ku

pując sztabki i monety bulionowe. 
Ich cena jednak przewyższa war
tość kruszcu, z którego zostały wy-
konane.To osobliwa inwestycja, lecz 
wymaga też odpowiedniego zabez
pieczenia przed kradzieżą. Dlatego 
dziś świat instrumentów finanso
wych daje wiele innych możliwo
ści inwestowania w złoto. Oto naj
popularniejsze: 
• Udziały w funduszach złota no
towanych na giełdach (Exchange 
Traded Funds, „ETFs"). Ich wyceny 
naśladują kurs złota. Są to inwesty
cje płynne i transparentne, dzięki 
temu od kilku lat zyskują na znacze
niu. Każdy udział posiada pokrycie 
w złocie zgromadzonym w skarbcu 
bankowym. 

• Tytuły uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych. Za pieniądze po
zyskane od inwestorów kupują in
strumenty powiązane ze złotem, np. 
akcje producentów złota, kontrakty 
terminowe, opcje. 
• Certyfikaty złota są dokumenta
mi wydawanymi inwestorowi, jako 
dowód zakupu określonej ilości zło
ta, które jest złożone do depozytu 
bankowego. Mogą być one w każdej 
chwili zamienione na gotówkę po 
aktualnym kursie złota. 
• Instrumenty pochodnc.czyli kon
trakty terminowe, kontrakty na róż
nice kursowe i opcje. Są to najbar
dziej ryzykowne instrumenty finan
sowe. Mogą też przynieść nadzwy
czajne zyski, a to za sprawą dźwigni 

finaasowej. Kontrakty oraz opcje po
zwalają zarabiać zarówno na wzro
stach, jak również spadkach cen złe iia. 

Inwestowanie na rynku instru
mentów pochodnych jest osiągal
ne dla każdego, kto zainstaluje na 
swoim komputerze odpowiednie 
oprogramowanie transakcyjne. 
Może wówczas z domowego zaci
sza zawierać transakcje na giełdach 
zagranicznych. 

Jan Mazurek 
Investors TFI 

RZECZPOSPOLITA (DODATEK)
2011-03-24


