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Z lato je vedno zlato. Ta izje-
mno redka, a sila obstojna

kovina je medla pamet že
španskim in portugalskim kra-
ljem, ki se jim je dobesedno
zmešalo, ko jim je Kolumb
pred noge zložil kup zlatega
posodja in okraskov. Zlata mr-
zlica 19. stoletja je po dolini
kanadske reke Yucon pognala
vse pustolovce Severne Ameri-
ke in pisala tragične zgodbe o
ljudeh, ki so vse svoje imetje
zastavili v iskanju zlata. Sve-
tovno gospodarstvo se še ni ni-
koli tako hitro vrtelo, kot se da-
nes. In nekateri analitiki opo-
zarjajo, da smo pred novo zlato
mrzlico, kajti zlato naj bi bilo

najvarnejša naložba. Samo v
zadnjem mesecu je njegova
vrednost zrasla skoraj za 100
evrov.

Vlaganje
V Sloveniji trgujeta s fizičnim
zlatom, se pravi z zlatimi pali-
cami in kovanci podjetji Ele-
mentum in Moro Kunst. V ka-
pitalizmu je pač tako, da stvari
nič več ne padajo z neba. Nič
več ne daje država, ki je v re-
snici čedalje revnejša. Ker smo
se torej tudi Slovenci z osamo-
svojitvijo odločili stopiti na trg,
se zdaj učimo vlaganja svojega
premoženja v nepremičnine,
sklade, delnice, podjetja in tu-
di v zlato. Ekonomisti so si eno-
tni, da je treba svoje premože-
nje razpršiti. Nekaj denarja je

Bi zajadrali v
zlato prihodnost?
Bi zajadrali v

zlato prihodnost?
Ekonomisti opozarjajo na novo zlato mrzlico — Naložbe v palice in kovance se splačajo, tiste v zlate rudnike so zelo tvegane,
le trije odstotki podjetij začnejo v resnici izkopavati dragoceno rudo — Iz Nemčije prihajajo opozorila o prvih prevarantskih
ponudbah

torej pametno vložiti v zlato.
Nakup zlatih kovancev ali palic
je preprosta reč. Cena 100-
gramske, 250-gramske ali
polkilogramske zlate palice je

vezana na ceno zlata na lon-
donski borzi, kjer trgovci z zla-
tom trgujejo s surovimi, dobrih
12 kilogramov težkimi zlatimi
palicami. Te odkupujejo sve-
tovno znane kovnice, ki surovo
kovino pretopijo v izdelke ra-
zlične teže. Od njih zlate ko-
vance in palice odkupijo trgov-
ci, ki jih prodajajo naprej po
svoji ceni. Vsak izdelek naj bi
imel tudi žig preizkuševalca
avtentičnosti čistine zlata. Po
svetu so to specializirana pod-
jetja za preizkušanje kovin, ki
imajo licenco, priznano od lon-
donske zlate borze LBMA
(London Bullion Market Asso-
ciation). Medtem ko imajo vsi
izdelki dunajske kovnice Mün-
ze Österreich žig avtentičnosti
Melter Assayer in serijsko šte-

vilko, tudi 10-gramske zlate
palice, Umicorejeve palice te-
ga nimajo. Zakaj ta razlika?
Direktor podjetja Elementum
Peter Slapšak nam je pojasnil,
da je njihov dobavitelj Umico-
re svetovno priznano podjetje
na zaupni listi LBMA, zato do-
daten žig ni potreben: »Sloven-
skemu uradu za meroslovje
smo dali preizkusiti naše pali-
ce. Po preverjanju so nam od-

govorili, da zlate in srebrne pa-
lice podjetja Umicore ustreza-
jo mednarodnim standardom
opravljenega preizkusa in
označitve.« Niti najmanjšega
razloga ni, da bi dvomili o pod-
jetju Umicore, toda kako je z
odkupom teh palic. Lastnica in
direktorica podjetja Mo-
ro&Kunst Irena Moro se ni
udeležila kongresa (plemenitih
kovin in surovin v Ljubljani) in
je bila redkobesedna: »Pri nas
zlatih palic in kovancev brez ži-
ga registriranega preizkuševal-
ca in serijske številke ne odku-
pujemo. Lahko pa damo uradu
za meroslovje na preizkus, a
stroške meritev plača stranka
sama.« Preizkus stane pičlih
nekaj evrov. Pri 250-gramski
palici, ki je danes vredna 4377
evrov, je to nepomemben stro-
šek, pri lažjih, denimo 10-
gramskih, ki jo običajno kupi-
mo in nekomu podarimo, pa je
to že lahko strošek. In dodaten
dobiček za prodajalca?
Pri nas banke zlata ne odkupu-
jejo, v tujini je odkup zlatih pa-
lic na večini resnih bank usta-
ljena praksa. Slapšaka smo
vprašali, ali bi njihove palice
brez žiga lahko prodali na ban-
kah v tujini. Odgovoril nam je,
da po njegovem ne bi bilo pro-
blemov, sicer pa ne ve natanč-
no, pod kakšnimi pogoji odku-

pujejo zlato določene banke v
tujini. Na spletnih straneh Ele-
mentuma niso prikazane aktu-
alne cene zlata, medtem ko na
spletnih straneh Moro&Kunst
so. Slapšak je to pojasnil, da
drugače delujejo oziroma pro-

dajajo, da je na spletu le bor-
zna cena, ki velja za ves svet,
stranka pa lahko za ceno pokli-
če na Elementum ali jo izve pri
svetovalcu podjetja.

Rizično usmerjanje
v rudnike
V četrtek je bil v Ljubljani prvi
slovenski kongres plemenitih
kovin in surovin, ki ga je orga-
niziralo podjetje Elementum iz
Šenčurja. K sodelovanju so po-
vabili nekaj priznanih svetov-
nih finančnih strokovnjakov,
med drugim sta predavala
prof. dr. Peter Groznik iz eko-
nomske fakultete v Ljubljani in
predsednik vladnega strate-
škega sveta in pa karizmatični
švicarski strokovnjak dr. Marc
Faber. Vzporedno se je pred-

stavilo kar nekaj podjetij, ki se
ukvarjajo z izkopavanjem zla-
ta, srebra, črpanjem nafte in
vlaganjem v moderne obnovlji-
ve vire energije. Gre predvsem
za mlada, t. i. small cap podje-
tja, ki imajo manj kot 500 mi-

lijonov dolarjev tržne kapitali-
zacije in iščejo vlagatelje v ra-
zvoj podjetja. Za primerjavo,
približno toliko je vreden oziro-
ma velik slovenski Merkur.
Zgodba, denimo, junior mining
– mladih rudnikov je tržno lo-
gična. Neodvisni finančni stro-
kovnjak Bojan Pravica nam je
pojasnil faze razvoja. Najprej
podjetje zakupi določene povr-
šine na podlagi geoloških

ocen, da je tam zlato. Z drugo,
projektno fazo raziščejo, koliko
gramov zlata na tono oziroma
koliko unč je potrjenih na ob-
močju. Če ocenijo, da ga je do-
volj, zaprosijo za kredit in zač-
ne se proizvodnja, če ne, stvar
opustijo.
Kako tvegana je naložba v pod-
jetja junior mining? Drugega
novembra 2006 je na konfe-
renci v Münchnu švicarski
strokovnjak Dr. Joachim Ber-
lenbach, leta 2002 je bil pri
Merrill Lynch zbran za najbolj-
šega analitika na področju zla-
ta, opozoril, da od vseh mladih
rudnikov začnejo kopati in pro-
dajati zlato le trije odstotki ru-
dnikov, 97 ne uspe. Temu pri-
trjuje tudi Pravica: »Naložba v
delnice mladih zlatih rudnikov

je lahko donosna, a izjemno
tvegana.«
Enako meni finančni svetova-
lec Franci Tušek iz borznopo-
sredniške hiše Medve-
šek&Pušnik. Vsa surovinska
podjetja so v svojem bistvu vi-
soko rizična: »Pogosto se na-
mreč izkaže, da iskane suro-
vine na zakupljenem obmo-
čju vendarle ni toliko, kot so
najprej domnevali. Da bi se
izognili nadaljnjim stroškom,
izkopavanje hitro opustijo.«
Če pa se izkaže, da se na ob-
močju nahaja ogromno zlata,
potem so donosi res izjemno
visoki. Toda tveganja so ver-
jetno nevredna slovenskega
delovnega človeka, ki je pri-
garal 10.000 evrov. Zlato je
res dobra naložba, a je lahko
tudi nevarna! A o tem, koliko
bo tvegal, se mora odločiti
vsak sam.
Jaroslav Jankovič

PREMO ŽE
NJE

Ne bi vlagal
Slovenskega finančnega
strokovnjaka Igorja Erker-
ja, člana uprave borzne
hiše Medvešek&Pušnik,
smo naravnost vprašali,
ali bi sam vlagal v podje-
tja: Aldrige Minerals INC
Great Quest Metals, La-
Plata Gold, Commerce
Resources Corp., Perfect
Management Service AG
... ki so se predstavljala na
kongresu plemenitih ko-
vin in surovin v Ljubljani.
Odgovor je bil jasen: »No-
bene od omenjenih delnic
ne bi želel imeti v svojem
portfelju. Zakaj? Ker je nji-
hovo poslovanje sinonim
obljube. Logiki zlata se
sam izpostavim prek ru-
dnikov zlata s historičnimi
rezultati izkopavanja, pri-
hodkov in dobičkov, prek
neposrednih naložb v ETF
ali z nakupom sklada MP
Gold.«
O mladih rudnikih: »Juni-
or miners (mladi rudniki),
katerih dobički in prihodki
so stvar neznane priho-
dnosti (večina nima nika-
kršnih prihodkov, kaj šele
dobičkov), imajo lahko
fantastične donose za in-
vestitorje, če se jim posre-
či najti zlate žile, ali fanta-
stične izgube, če tega ne
najdejo.«
Erker je velik navdušenec
nad logiko investiranja v
zlato, glede cene te kovine
v prihodnosti pa ne špeku-
lira:» Rast cene bo precej
višja od inflacijske stopnje
oziroma donosnosti ne-
tveganih državniških pa-
pirjev.«

Christoph Oefele opozarja
Vodja združenja za zaščito naložbenikov v Nemčiji Chri-
stoph Oefele v prispevku Riskante Anlagen für Gold und Sil-
ber, Rizične naložbe za zlato in srebro, opozarja, da v resni-
ci uspe samo ena od tisoč naložb v zlate rudnike. Zato je pri
tovrstnih naložbah potrebna velika previdnost, saj se skoraj
vedno izkaže, da so povezane z visokimi tveganji in so tudi
neresne. Pojavlja se vse več dvomljivih ponudb za delnice
mladih rudnikov, zato obstaja nevarnost izgube vsega vlože-
nega premoženja.

Na prvem kongresu plemenitih kovin v
Ljubljani so predstavili velikansko zlato
palico: če bi bila vsa iz zlata, bi tehtala
čez šest ton. (Foto: Jaroslav Jankovič)

Uganite, koliko je vredna pest zlata. (Foto: Jaroslav Jankovič)

Zlati kovanec ameriške banke z motivom bizona (Foto: Jaroslav Jankovič)

Kovanci in palice iz vsega sveta (Foto: Jaroslav Jankovič)


