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T
ak naprawd´ to jest to pro-
dukt reakcji syntezy jàdrowej
zachodzàcej miliardy lat we
wn´trzu gwiazdy. Rozproszo-

ny w przestrzeni kosmicznej poprzez wy-
buch supernowej w pyle mi´dzygwiezd-
nym, z którego przed pi´cioma miliarda-
mi lat zaczà∏ si´ formowaç Uk∏ad S∏o-
neczny, w tym nasza Ziemia... 

Ju˝ przed tysiàcami lat doceniono
rzadkoÊç jego wyst´powania, odpornoÊç
na dzia∏anie czynników fizykochemicz-
nych, ciàgliwoÊç i niepowtarzalny blask.
Na terenie dawnej Mezopotamii archeolo-

dzy znaleêli bi˝uteri´ pochodzàcà sprzed
trzech tysi´cy lat przed narodzeniem
Chrystusa. Równie˝ staro˝ytni Egipcjanie
lubowali si´ w tworzeniu z∏otych ozdób
i przedmiotów rytualnych. Najbardziej
znanym eksponatem z tamtej epoki jest je-
denastokilogramowa z∏ota maska Tuten-
hamona, spoczywajàca przez 34 wieki
w jego grobowcu. DziÊ w Muzeum Egip-
skim zachwyca swym blaskiem. 

OSOBLIWOÂå KRUSZCU
Z∏oto ∏àczàcy w sobie cechy aktywów

materialnych, jak nieruchomoÊci, i nie-

materialnych, jak papiery wartoÊciowe.
Stàd jego wartoÊç nie mo˝e spaÊç do ze-
ra, w przeciwieƒstwie do papierów war-
toÊciowych, ani te˝ nigdy nie b´dzie
trudnoÊci z jego zbyciem, co ma cz´sto
miejsce w przypadku nieruchomoÊci. Dla
brokerów czy spekulantów to jeden
z wielu towarów, podobnie jak akcje, ro-
pa naftowa, produkty rolne czy miedê.
Z∏oto pozwala przetrwaç okresy kryzy-
sów i wojen. Nie strawi go ogieƒ ani nie
zniszczà kataklizmy. Stàd wielu ludzi
traktuje je jako lokat´, nie oczekujàc pro-
fitu w krótkim terminie, lecz zachowa-

Z∏oto od wieków by∏o (i jest) przedmiotem po˝àdania oraz ostojà
bogactwa. FinansiÊci traktujà je jako piàtà wÊród najwa˝niejszych
walut – po dolarze, euro, jenie i funcie szterlingu.

JAN MAZUREK

PIÑTA WALUTA
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nia wartoÊci majàtku. Takà ochronnà ro-
l´ spe∏nia∏o w okresach wielkich kryzy-
sów czy przesileƒ historycznych, kiedy
pieniàdz oraz papiery wartoÊciowe gwa∏-
townie traci∏y na wartoÊci. Z∏oto jest ide-
alnym Êrodkiem zabezpieczajàcym
przed skutkami inflacji. To sposób na po-
mna˝anie dorobku ˝ycia, a tak˝e przeka-
zywania majàtku mi´dzy pokoleniami.

Od lat kruszec ten stanowi jedno
z dogodnych aktywów wykorzystywa-
nych w spekulacji. Kursy z∏ota sà ujem-
nie skorelowane z kursami dolara amery-
kaƒskiego. Stàd jest ono wykorzystywa-
ne jako instrument zabezpieczajàcy
przed skutkami deprecjacji waluty ame-
rykaƒskiej. Jeszcze 100 lat temu koszto-
wa∏o niewiele ponad 20 USD za uncj´.
W ostatnim roku jego cena by∏a ju˝ jed-
nak ponad 35 razy wy˝sza! Na wzrost cen
z∏ota w ostatnim czasie najwi´kszy
wp∏yw mia∏y inwestycje w ten kruszec
funduszy hedgingowych oraz os∏abienie
amerykaƒskiej waluty. Inne istotne czyn-
niki to niestabilna sytuacja politycz-
na i wzrost gospodarczy na Êwiecie oraz
bogacenie si´ spo∏eczeƒstw wielu krajów.

INWESTOWANIE W Z¸OTO
Inwestycje w z∏oto nale˝à do grupy

tzw. inwestycji alternatywnych. Doskona-
le nadaje si´ ono dla dywersyfikacji sk∏a-

du aktywów portfela. Analizy notowaƒ
dowodzà o jego niskiej korelacji z indeksa-
mi akcji, a tak˝e wielu innych aktywów. 

Najcz´Êciej inwestycje w z∏oto koja-
rzà si´ z nabywaniem sztabek, monet
czy bi˝uterii. Faktycznie, te tradycyjne
formy inwestowania, praktykowane
od wieków, dajà poczucie pewnoÊci posia-
dania niezniszczalnego bogactwa.

DziÊ mo˝na nabyç z∏ote sztabki i mo-
nety w bankach, sklepach jubilerskich,
a nawet poprzez internet. Radzimy jed-
nak zachowaç ostro˝noÊç, szczególnie
przy zakupach na odleg∏oÊç. Monety
oprócz wartoÊci kruszcu posiadajà tak˝e
unikalnà wartoÊç kolekcjonerskà, upa-
mi´tniajà bowiem wa˝ne wydarzenia czy
wybitne postaci. Z tego te˝ powodu ich
ceny mogà znacznie przewy˝szaç war-
toÊç zawartego w nich metalu. Na przy-
k∏ad rynkowe ceny monet z Janem Paw-
∏em II dochodzà ju˝ do szeÊciokrotnej
wartoÊci zawartego w nich z∏ota. Warte
polecenia sà te˝ serie polskich z∏otych
monet, m.in. „Poczet w∏adców polskich”,
„Orze∏ Bielik”, a tak˝e wiele innych oko-
licznoÊciowych. W Êwiecie najbardziej
znane sà: American Gold Eagle, British
Gold Sovereign czy Krugerrand z RPA.
Znacznie mniejszà mar˝´, wynoszàcà
kilka procent powy˝ej rynkowej ceny
z∏ota, posiadajà sztabki lokacyjne.

Inwestycje w z∏otà bi˝uteri´ sà trud-
niejsze, gdy˝ wymagajà specjalistycznej
wyceny takich precjozów. Niepowtarzal-
ne wzornictwo, niejednokrotnie drogo-
cenne dodatki, jak brylanty, rubiny czy
korale – to wszystko wymaga fachowego
i indywidualnego podejÊcia do ka˝dej wy-
ceny. P∏ynnoÊç takich precjozów jest za-
zwyczaj bardzo niska. 

BezpoÊrednie inwestowanie w z∏oto
w formie fizycznej jest niezwykle efektow-
ne, gdy˝ mamy do czynienia z namacal-
nym kruszcem. Jednak mo˝e zostaç skra-
dzione przez rabusiów. Dlatego te˝ nale˝y
przechowywaç je w banku z dobrà sytu-
acjà finansowà, nieposzlakowanà reputa-
cjà oraz majàcym siedzib´ w kraju bez-
piecznym i stabilnym. Czyli szwajcarskim
– bo tamtejsze banki dajà takie mo˝liwo-
Êci, gwarantujàc jednoczeÊnie swym
klientom zachowanie pe∏nej tajemnicy. 

Dzisiejszy globalny rynek finansowy
umo˝liwia dokonywanie tak˝e inwesty-
cji poÊrednich. Niezwykle popularnym
i wygodnym narz´dziem sà konta z∏ota.
Dzielà si´ one na dwa typy: alokowane
i niealokowane.

Konta alokowane s∏u˝à do rejestracji
stanu posiadania zdeponowanego w ban-
ku z∏ota w postaci sztabek bàdê monet
bulionowych. Ka˝de z aktywów posiada
indywidualne cechy: prób´, wag´, rok
emisji, co zostaje odnotowane w rejestrze.

Konta niealokowane funkcjonujà po-
dobnie jak bankowe lub papierów warto-
Êciowych. W tym przypadku inwestor nie
deponuje z∏ota w formie fizycznej, lecz
nabywa je na rynku lub gie∏dzie w formie
zdematerializowanej – tak jak papiery
wartoÊciowe. Konta te pozwalajà na reje-
stracj´ stanu posiadania z∏ota w formie
elektronicznej waluty (Digital Gold Cur-
rency, DGC). Najbardziej popularne z∏ote
pieniàdze elektroniczne to: e-gold, e-bu-
lion, 1mdc, Pecunix. To niezale˝ny
od walutowego alternatywny system mo-
netarny, umo˝liwiajàcy u˝ywanie z∏ota
jako pieniàdza. Tak wykreowana waluta
pozwala na dokonywanie dowolnych
p∏atnoÊci za towary i us∏ugi wyra˝onych
w wiodàcych walutach. Zarzàdzanie kon-
tami z∏ota mo˝na powierzyç specjali-
stom, którzy podejmujà decyzje inwesty-
cyjne na podstawie analiz rynkowych.

Micha∏ S∏ysz – dyrektor rynków 
towarowych i walut Investor Gold FIZ 
w Investors TFI SA 
Z∏oto od kilku lat znajduje si´ w mocnej hossie. Nic wi´c
dziwnego, ˝e inwestorzy rozglàdajà si´ za mo˝liwoÊciami
zarabiania na tym rynku. Najbardziej konserwatywnà i naj-
bezpieczniejszà strategià jest kupowanie z∏ota w postaci
fizycznej. Zach´cam, by przynajmniej 15–20 proc. akty-
wów przeznaczonych na inwestycje na rynku z∏ota utrzy-
mywaç w postaci fizycznej. Przy oczywistej wadzie, jakà
szczególnie dla agresywniej usposobionych graczy jest brak efektu dêwigni, ograni-
cza to poziom ryzyka ca∏ego portfela. Kontrakty futures lub dzia∏ajàce na podobnej
zasadzie tzw. contracts for difference oferujà wy˝szy potencjalny zysk w zamian
za ryzyko wi´kszej straty, nawet do wartoÊci ca∏ego zaanga˝owanego kapita∏u. Mo-
im zdaniem inwestorzy chcàcy uczestniczyç w z∏otej hossie powinni wykorzystywaç
te instrumenty ostro˝nie, z niewielkà dêwignià, a najlepiej traktujàc je jako substy-
tut fizycznego metalu. Innym sposobem dyskontowania wzrostu ceny z∏ota sà ak-
cje spó∏ek zajmujàcych si´ poszukiwaniem, rozwojem i eksploatacjà z∏ó˝ z∏otono-
Ênych. Rynek ten jest jednak doÊç trudny i choç oferuje znakomite mo˝liwoÊci zara-
biania pieni´dzy, najlepiej uczestniczyç w nim za poÊrednictwem funduszy, takich
jak dzia∏ajàcy od niedawna na polskim rynku Investor Gold FIZ. 
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INSTRUMENTY FINANSOWE
OPARTE NA Z¸OCIE

Istnieje wiele instrumentów finanso-
wych pozwalajàcych na zarabianie
na zmianach kursów z∏ota. Inwestycje
takie mogà polegaç na nabywaniu:

certyfikatów z∏ota, 
akcji kopalƒ z∏ota,
tytu∏ów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych,
produktów strukturyzowanych,
instrumentów pochodnych. 
Certyfikaty sà papierami wartoÊcio-

wymi dokumentujàcymi posiadanie w∏a-
snoÊci okreÊlonej iloÊci kruszcu. Majà
one pe∏ne pokrycie w z∏ocie nabytym
przez inwestora i zdeponowanym w nie-
zale˝nym banku lub instytucji finanso-
wej. Certyfikaty umo˝liwiajà obrót
kruszcem bez koniecznoÊci fizycznego
przenoszenia go. Jako papiery wartoÊcio-
we sà obarczone ryzykiem utraty warto-
Êci (choçby w przypadku zagro˝enia upa-
d∏oÊcià ich emitenta). W zdecydowanej
wi´kszoÊci sà to papiery niegwarantowa-
ne, stàd istnieje ryzyko inwestycyjne, jak
w przypadku akcji i obligacji.

Akcje kopalƒ z∏ota to papiery warto-
Êciowe stanowiàce dowód posiadania
udzia∏u w kapitale w∏asnym przedsi´bior-
stwa zajmujàcego si´ jego eksploracjà.
Kszta∏towanie ich cen nie jest w pe∏ni
zgodne z kursami z∏ota. Kopalnia, jak
ka˝de inne przedsi´biorstwo, posiada
okreÊlonà sytuacj´ finansowà, wynikajàcà
równie˝ z jakoÊci zarzàdzania, gospodarki
danego kraju, posiadanych z∏ó˝ czy per-
spektyw rozwoju. Nara˝one na ryzyka
wynikajàce z ich specyficznej dzia∏alnoÊci.
Dlatego te˝ inwestowanie w akcje kopalƒ
jest bardziej ryzykowne ni˝ w z∏oto.

Fundusze z∏ota to instytucje zbiorowe-
go inwestowania g∏ównie w akcje kopalƒ,
sam kruszec, instrumenty pochodne,
a tak˝e inne aktywa. Portfele funduszy sà
zarzàdzane przez wyspecjalizowane insty-
tucje finansowe, korzystajàce z wiedzy
analityków rynku z∏ota oraz innych. Nie-
które fundusze inwestujàce w z∏oto sà no-
towane na gie∏dach (Exchange Traded
Funds – ETFs). Najwi´kszy z nich funkcjo-
nuje w USA i nosi nazw´ streetTRACKS
Gold. Emisje udzia∏ów wszystkich tego ro-

dzaju funduszy sà zabezpieczone fizycz-
nym z∏otem zdeponowanym w bankach
custodialnych. Na koniec trzeciego kwar-

ta∏u 2006 r. zgromadzono oko∏o 550 ton ta-
kiego z∏ota o wartoÊci 10,6 mld USD.

Pierwszy fundusz inwestujàcy w in-
strumenty oparte na z∏ocie rozpoczà∏
niedawno dzia∏alnoÊç równie˝ na pol-
skim rynku. To Investor Gold zarzàdza-
ny przez Investors TFI SA. 

Produkty strukturyzowane to skom-
plikowane wehiku∏y finansowe zawierajà-

ce w swym sk∏adzie niejednokrotnie wiele
ró˝nych aktywów. Oprócz instrumentów
opartych na z∏ocie, mogà posiadaç takie
sk∏adniki, jak: surowce, indeksy gie∏dowe,
stopy procentowe itp. Mogà dawaç pe∏ne
lub cz´Êciowe zabezpieczenie powierzone-
go kapita∏u, a tak˝e wy˝szà stop´ zwrotu
w stosunku do depozytów bankowych.
Niestety wiele produktów strukturyzowa-
nych opartych na z∏ocie nie jest przezna-
czonych dla klientów detalicznych, lecz
korzystajàcych z us∏ug private bankingu. 

Instrumenty pochodne to kontrakty
terminowe i opcje opiewajàce na z∏oto
notowane na COMEX, CBOT w USA
oraz na TCE w Japonii. Aby zawieraç
transakcje na COMEX, opiewajàce
na 100 uncji czystego z∏ota, nale˝y z∏o˝yç
w izbie rozrachunkowej depozyt w kwo-
cie oko∏o 3000 dolarów.

Praktyka pokazuje, ˝e inwestycje
oparte na z∏ocie sà obarczone du˝ym ry-
zykiem inwestycyjnym. A ˝e na jego ce-
n´ majà wp∏yw czynniki o skali global-
nej, to i ryzyko inwestycyjne trudniej tu
oszacowaç ni˝ instrumentów rynku lo-
kalnego. Na spekulacji na z∏ocie mo˝-
na du˝o zarobiç, lecz równie˝ du˝o stra-
ciç. Nie trzeba si´gaç daleko w prze-
sz∏oÊç. W maju br. cena tego kruszcu by-
∏a rekordowa w tym wieku – 725 USD
za uncj´. Obecne notowania znacznie
odbiegajà jednak od tego szczytu. ■

Maciej Kossowski – doradca finansowy
w firmie Expander
W przypadku z∏ota fundamenty dla wzrostu cen w d∏ugim
okresie sà dobre – mamy popyt z rosnàcej gospodarki In-
dii, banki centralne wracajà do odbudowy swoich rezerw
w z∏ocie, roÊnie popularnoÊç z∏otych monet wÊród kolek-
cjonerów. JednoczeÊnie jednak kruszec ten sta∏ si´ elemen-
tem spekulacyjnym dla rosnàcych w si∏´ funduszy hedgin-
gowych. W ostatnim roku zdecydowanie wzros∏a zmien-
noÊç notowaƒ z∏ota – jeÊli spojrzymy na notowania
z lat 80. czy poczàtku 90. Ponadto widaç diametralne zwi´kszenie ryzyka inwesty-
cji w ten kruszec. To sprawia, ˝e trzeba z∏oto traktowaç jako jeden z elementów
portfela – nie jest to ˝adna cudowna maszynka do zarabiania. Zaletà z∏ota jest z re-
gu∏y bardzo niska korelacja z rynkiem akcji oraz ujemna z dolarem. Jak w nie zain-
westowaç? Trzeba pami´taç, ̋ e wi´kszoÊç „z∏otych” funduszy bazuje na akcjach ko-
palni z∏ota czy innych spó∏ek z tej bran˝y. Ich notowania nie sà zale˝nie wy∏àcznie
od ceny z∏ota, ale tak˝e od gie∏dowych trendów. W takiej sytuacji dywersyfikacja nie
jest pe∏na. Najlepszym wyjÊciem sà kontrakty na z∏oto dost´pne za poÊrednictwem
niektórych polskich biur maklerskich. OsobiÊcie ∏àcz´ inwestowanie z hobby i zbie-
ram z∏ote monety emitowane przez NBP.

Partytet wymiany 

dolara na z∏oto 

(1 uncja = 35 USD)

ustalono w 1944 roku

podczas konferencji

w Bretton Woods.

W 1973 r. zlikwidowano

partytet dolara 

do z∏otego


