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I
nwestycje alternatywne podczas 
hossy pozostają w cieniu, lecz 
zyskują na zainteresowaniu, gdy 
giełdy przynoszą straty. Bywa 
jednak, że opamiętanie przy

chodzi za późno. Dla wielu ludzi staje 
się wówczas problemem, jak uchronić 
przynajmniej realną wartość pieniędzy. 
I gdy giełdy spadają, zaczyna się poszu
kiwanie nowych możliwości oszczędza
nia. Sztandarową niemal formą inwe
stycji, dobrą nie tylko na trudne czasy, 
jest lokowanie oszczędności w zlocie. 

Kruszec ten wzbudza emocje od wie
ków. Szacuje się, że dotychczas wy
dobyto go około 155 tysięcy ton. Jak 
podaje World Gold Council roczna 
światowa produkcja kopalń złota wy
nosi około 2,4 tysiąca ton. Jednym 
z walorów złota jest to. że w malej ob
jętości można zgromadzić duże bogac
two. Dorosły mężczyzna miałby pro
blem z podniesieniem złotej kostki 
o krawędzi 16 centymetrów. 

Ceny żółtego kruszcu sa ujemnie 
skorelowane z indeksami rynków ak
cji oraz dolarem amerykańskim. Gdy 
na giełdzie panuje hossa, wszyscy za
pominają o ryzyku. Jednak gdy na par
kietach trwoga to wszyscy... do złota. 
Można w nie inwestować pośrednio 
i bezpośrednio. Tradycyjne zakupy po-
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legają na nabywaniu złotych sztabek lo
kacyjnych, monet czy biżuterii. Sztabki 
są wykonane z najwyższej próby złota, 
zawierającej 99,99 proc. czystego me
talu. Monety mogą zawierać 24-kara-
towe złoto lub jego stop z innym meta
lem, najczęściej próby 900. Atutem jest 
nie tylko zawarty w nich kruszec. Mają 
też wartość kolekcjonerską. 2 tego 
powodu ich ceny są niejednokrotnie 
znacznie wyższe od porównywalnej ilo
ści czystego złota. Przykładem złotych 
monet są: American Gold Eagle. Bri
tish Gold Sovereign. południowo-afry-
kański Krugerrand. chińska Panda, ka
nadyjski Mapie Leaf. Możemy również 
kupować polskie monety, np. seria Orła 
Bielika. Coraz większą wartość przed
stawiają też pieniądze z wizerunkiem 
Jana Pawła II. 

Istotny jest sprzedawca 
Gdy w grę wchodzą sztabki. najbez
pieczniej jest je kupować w bankach 
lub u rekomendowanych dealerów. De
cydując się na zakup za granicą warto 
skorzystać z rekomendacji London 
Bullion Market Association (LBMA). 
W Polsce złoto lokacyjne można ku
pić w oddziałach Narodowego Banku 
Polskiego lub w Mennicy Polskiej. Do-
stępne jest również w sklepach oraz na 

aukcjach internetowych. W tym przy
padku wskazana jest ostrożność, tak 
jak przy innych zakupach online. 

Można też inwestować poprzez za
kup biżuterii. Jednak jest to inwesty
cja nieopłacalna, ze względu na stosun
kowo niewielki udział wartości złota 
w cenie wyrobu. Na kwotę wpisaną na 
metce pierścienia, łańcuszka, kolii ma 
wpływ również koszt projektu i wyko
nania, kamienie ozdobne, marża produ
centa i sprzedawcy oraz sezonowość. 
Należy liczyć się też z tym, że biżuteria 
przy sprzedaży wyceniana jest zazwy
czaj po cenie złomu. 

Gdy posiadamy złote sztaby lub mo
nety, trzeba je odpowiednio - czyli bez
piecznie - przechowywać. Skarb naj
lepiej złożyć do depozytu bankowego. 
Oplata za wynajęcie skrytki sejfowej 
wynosi od 200 do 500 zł rocznie. Bank 
jednak nie odpowiada za utratę depo
zytu w efekcie działania siły wyższej, 
na przykład wojny. Na niewiele zda 
się w takiej sytuacji polisa ubezpiecze
niowa. Należy zaznaczyć, że depozyt 
złożony w skrytce sejfowej nie jest też 
objęty odpowiedzialnością Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. 

W razie śmierci deponenta złoto znaj
dujące się w sejfie może być przekazane 
spadkobiercom na podstawie prawo-
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mocnego postanowienia sądu stwier
dzającego nabycie praw do spadku. 
Również taki depozyt jest uwzględ
niany przy podziale majątku. 

Inwestować możemy również wir
tualnie poprzez internetową platformę 
na rynku transakcji natychmiastowych 
- spot. Nie kupujemy wówczas real
nego kruszcu, lecz pewną ilość złota, 
które możemy sprzedać w dowolnym 
momencie. Możliwe jest też zarabianie 
na spadkach notowań złota (o rynkach 
surowcowych czytaj na stronie 110). 

Inwestycje pośrednie 
Polegają na inwestowaniu w instru
menty powiązane z rynkiem złota. Naj
bardziej popularne to: certyfikaty, akcje 
kopalń złota, produkty strukturyzo-
wane, instrumenty pochodne. 
CERTYFIKATY. Są papierami wartościo
wymi stanowiącymi dowód posiadania 
złota. Ta forma inwestowania stanowi 
alternatywę dla zakupu kruszcu w for-

Światowa produkcja złota wynosi zaledwie około 2,4 tys. ton. 
nic więc dziwnego, że kruszec ten dziś, podobnie zresztą jak 

i przed wiekami świadczy o bogactwie jego posiadaczy. 

ryzyko to ma wpływ jakość zarządza
nia, prawidłowość oszacowania zaso
bów, możliwe protesty organizacji eko
logicznych oraz pseudoekologicznych. 
związki zawodowe, sytuacja makroeko
nomiczna i polityczna w kraju, gdzie 
funkcjonuje dana kopalnia. Wiele złóż 
złota znajduje się w państwach niesta
bilnych ekonomicznie i politycznie. 
FUnDUSZE ZLOTU. Są notowane na gieł
dach w formie tytułów uczestnic
twa (Exchange Traded Funds - ETFs). 
udziałów (iShares). To stosunkowo 
młode produkty finansowe na rynku 
złota. W aktywach posiadają tylko czy
sty kruszec, stąd ich cena podąża za 
jego notowaniami. Tytuły uczestnic
twa takich funduszy mają pełne pokry-

W OPOZYCJI DO GIEŁDY 
Zmiana ceny złota (liczona w zl, w proc.) oraz indeksu WIG20 (w proc.) 
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mie materialnej. Instrumenty te umoż
liwiają obrót złotem bez konieczności 
przemieszczania go w postaci fizycznej. 
W związku z tym, że certyfikaty są pa
pierami wartościowymi istnieje ryzyko 
utraty wartości certyfikatów wskutek 
bankructwa emitenta, defraudacji, kry
zysu lub wojny. 
fWCJf HOPnili ZŁOTA. Inwestor kupujący 
akcje kopalń ma możliwość korzystania 
z koniunktury na rynku złota, podob
nie jak ten, który kupuje akcje KGHM. 
Ryzyko takiej inwestycji jest wyższe 
niż nabywanie złota. Pojawia się nowy 
czynnik ryzyka, wynikający z funkcjo
nowania takiego przedsiębiorstwa. Na 

cie w czystym złocie zdeponowanym 
w banku niezależnym od funduszu. Naj
większy na świecie SPDR Gold Shares. 
notowany na giełdzie papierów war
tościowych w Nowym )orku (NYSĘ) 
posiada w aktywach 770 ton złota 
o wartości ponad 20 mld dolarów. In
westowanie w tego rodzaju fundusze 
jest możliwe z dowolnego miejsca na 
świecie. Wystarczy do tego internet. 
FUnOUSZE inWESTYCYjnE. Inwestycje w ty
tuły funduszy operujących na rynku 
złota dają możliwość korzystania z za
let dywersyfikacji portfela, w skład któ
rego wchodzą różne aktywa powiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem 

złota. Mogą być to więc inwestycje 
bezpośrednie w złoto, udziały fundu
szy złota notowanych na giełdzie, ak
cje kopalń złota, instrumenty pochodne 
oparte na złocie. W Polsce działa fun
dusz Investor Gold FIZ, zarządzany 
przez Investors TFI. Zarządzający nim 
stawiają między innymi na instrumenty 
pochodne oraz dość elastycznie ra-
gują na światowe trendy na tym rynku 
Efekt? W okresie dwóch lat funkcjono
wania, do końca września 2008 r. Inve
stor Gold FIZ wypracował zysk na po
ziomie 47,7 procent. 
PR0DUHTY STRURTURYZOUłhTIE. Opieraji 
na koszyku różnorodnych akty 
gdzie złoto zajmuje poczesne miejsce. 
Instytucja finansowa emitująca produkt 
strukturyzowany zazwyczaj gwarantuje 
zwrot w całości zainwestowanego ka
pitału w dniu wykupu i obiecuje okre
ślony udział w zyskach z portfela. 
lllSTRUniEnTY POCHODnF. Na niektórych 
giełdach towarowych, jak NYMiA 
CBOT w USA czy TCE w Japonii. 
można inwestować w kontrakty termi
nowe i opcje oparte na zlocie. Podobnie 
jak przy ETFs, można zawierać trans
akcje poprzez internet. Instrumenty 
pochodne dają jednak szanse zara 
dużego zysku, jak i znacznych strat 

Argument nie do obalenia 
Wysokie ceny złota świadczą o jego po
nadczasowej wartości, nieprzemijaj 
w epoce wyrafinowanych produkt' 
nansowych, nowoczesnych technologii 
i dalekiego od sentymentu ludzkiego 
myślenia. Kiedy wszystko zawodzi, lu
dzie powracają do tradycyjnych warto
ści niesionych przez żółty kruszec. 

Swoje uznanie dla złota wyraża 45 
proc. kobiet. Na pytanie zadane p 
ankietera World Gold Council ..co /ro
biłabyś z 500 dolarami, gdyby ki 
je podarował?" odpowiedziały A 
labym na zakup złotej biżuterii". W tej 
grupie było aż 83 proc. Hindusek. 

)ak widać należy liczyć się z w a 
dzoną intuicją kobiet, które - opi 
nadzwyczajnej urody - dostrzegają 
w złocie również inne wartości. 

Jan Mazurek, In, 
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