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Zlato je bilo včeraj najdražje v zgodovini, Slovenci pa smo ga vseeno kupili več kot običajno.

Zlato kljub krizi ostaja varna naložba. © Nik Rovan

Kot nam je povedala Irena Moro iz družbe Moro & Kunst, pri kateri lahko zlato kupite, je bil za njih včeraj zelo
zaposlen dan. Dodaja, da je za Slovence značilno, da se odločajo za več nakupa zlata, kadar mu zraste cena.

Cena bo najverjetneje še višja
Včeraj je surovo zlato na londonski borzi doseglo rekordno vrednost, unča je stala 697,20 evra oziroma 1.036,60
dolarja. K rasti so prispevale tudi navedbe nekaterih medijev, da naj bi zalivske države za trgovanje z nafto
prenehale uporabljati dolar.

Na gibanje cene zlata vpliva več faktorjev. ''Pričakuje se ponovna poglobitev krize, inflacija zaradi prevelike
količine denarja v obtoku. Večina držav se otepa ameriškemu dolarju kot valuti (najnovejše Savdska Arabija),
naložbeniki v kriznih časih še naprej bežijo v varno naložbo – zlato. Po vsej verjetnosti je na včerajšnjo ceno
vplival tudi sestanek IMF-ja, guvernerjev centralnih bank in finančnih ministrov v Istanbulu,'' pravi Irena Moro.

Dodaja, da lahko tudi v prihodnosti računamo na višje cene zlata na svetovnih borzah.

Zlato, varna naložba
Svetovna gospodarska kriza je oklestila dobičke vlagateljev, zlato pa je še vedno varna naložba.

''Rast vrednosti zlata na svetovnih borzah pomeni predvsem zaupanje zlatu kot naložbi za prihodnost. Ne glede
na razliko v ceni pri posameznih enotah zlata naložbenikom priporočamo, da za naložbo kupujejo manjše,
likvidnejše enote. V vseh državah je finančna politika usmerjena k stabiliziranju sistema, k reševanju kriznih
razmer. Naložbeniki so v stalnih pričakovanjih inflacije ali porasta delniških trgov. Izrednega pomena je, da
naložbeniki razmislijo in določen del sredstev naložijo v varno zlato,'' pravi Irena Moro.
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