Mi az arany?
A jellegzetesen sárga nemesfém a történelem
kezdete óta ismert. Az arany a legnagyobb
atomszámú elem, a Mengyelejev-féle periódusos
rendszer 79. eleme. Vegyjele: Au a latin Aurumból. Még a legtöményebb sósavban, kénsavban
és

salétromsavban

sem

oldódik,

ezért

a

nemesfémek királyának is nevezték. Kémiailag
inert. Az arany – ellentétben a gyémánttal kizárólag természetes úton jön létre, így a
Földben fellelhető készlet véges.

Miért ilyen értékes?
Mert kevés van belőle és egyre kevesebb lesz. Az emberiség történetében
eddig mindössze 155 000 t arany került kitermelésre, ami egy 20x20x20 m
méretű kockának felel meg.
Jelenlegi becsült földi készlet 51.000 t, amely a jelenlegi kitermelési és
felhasználási arányt tekintve 15-20 évre elegendő (évi kitermelés: 2.500 t,
felhasználás: 3.600 t).
Kitermelési

körülményei

egyre

nehezebbek,

mivel

egyre

nagyobb

mélységben, egyre alacsonyabb koncentrációban lelhető fel (1 t kőzetből
csupán 0,4 g arany nyerhető) és a kitermelés fő helyszínei fokozatosan
bizonytalanabb régiókba tolódnak el. Ezek a tényezők megjelennek az arany
világpiaci árában.

Az eddig kitermelt arany megoszlása

TOP 3 entitás (aranytartalék alapján)



51 % ékszer

1. USA



18 % központi bankok és más

2. Németország

3 401 tonna

pénzintézmények

3. IMF

2 915 tonna

Tájékoztató jelleggel:

Magyarország 3,1 tonna



16 % magántulajdonban érmék és tömbök
formájában



8 133 tonna

12 % műkincs

A hiányzó 3 % arany nem fellelhető.
Továbbá: a papírpénz általában előbb-utóbb elértéktelenedik, míg az arany soha, ugyanis értéke
változatlan marad, mert mindig megőrzi a vásárlóerejét. Még soha nem szenvedett el értékválságot.
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Miért jobb minden másnál?
1. Értékállóság
Az arany minden időben megtartja értékét, azaz megőrzi vásárlóerejét. Ezért is tartjuk az infláció elleni védelem
egyik legfontosabb eszközének.

Amíg

a

papírpénz

akár

tekintve éppen annyit ér ma, mint amennyit az

hiperinflációja bekövetkezik, vagy bekövetkezhet,

1900-as évek elején. Más szóval aranyban kifejezve

addig az arany folyamatosan bizonyít, mint értékálló

ugyanannyit fizettünk egy Ford Lizzy-ért 1908-ban,

és egyensúlyt teremtő fundamentum. A befektetési

mint

arany

a

megvehetnénk. Ugyanez a dollárban kifejezett árról

egyik

a legkevésbé sem mondható el. A dollár ugyanis

legbiztosabb eszközévé vált. Az arany értéke

jelentős mértékben inflálódott: az eltelt 100 évben

ugyanis évezredek óta változatlan, vásárlóerejét

értékének 90 %-át elveszítette.

kisebb

befektetések

inflációja,

tételekben
és

a

történő

vagy

vásárlása

megtakarítások

amennyiért

ma

egy

Ford

Mondeo-t

Az arany tehát több ezer éve az értékállóság megtestesítője és épp ez teremti meg a biztonságot.
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2. Biztonság

3. Likviditás




az arany a válságálló „világvaluta”



mindenki által ismert, mindenhol elfogadott

aranyat a világon bárhol elismerik


fizetőeszköz


a 999,9 tisztaságú, azaz négykilences
szükség esetén könnyen mozgatható, mert
kis tömegben nagy értéket képvisel

a világ vezető hatalmai aranyban tartják



tartalékaik jelentős részét

a világon bárhol azonnal készpénzre
váltható az LBMA gyártók által gyártott

(Kína folyamatos aranyfelvásárlást hajt

aranytömb

végre, az IMF is egyre növeli
aranykészleteit)


kis helyen nagy értéket képviselő
befektetés

4. Értéknövekmény
Az aranynak ugyan közgazdasági értelemben nincs

technológiát igénylő aranykitermelés várhatóan az

hozama, viszont a papírpénzben kifejezett árának

arany árának további emelkedését fogja maga után

hosszú

az

vonni, számos olyan elemzés is napvilágot látott,

aranybefektetők árfolyam-differenciából származó

melyek szerint az arany tendenciális áremelkedése

növekményre számíthatnak.

– függetlenül a világgazdaságban végbemenő

távú

növekedése

következtében

folyamatoktól - csupán az egyre apadó földi készlet
Miután a folyamatosan csökkenő aranykészlet,

ténye miatt is elkerülhetetlen. Ennek ellenére rövid

valamint az egyre bonyolultabb és költségesebb

távon időszakonként árkorrekciók tapasztalhatók.

Az arany árnövekedése USD-ben kifejtve az elmúlt tíz évben mintegy 400 % emelkedést mutat.

5. Aranytartalék
A fentebb említett tulajdonságoknak köszönhetően

szintjén sem. Az egyéni vagyoni helyzettől függően

a befektetési arany ideális kiegészítője, stabilizáló

a

eleme

nemesfémekbe fektetni, ami ellensúlyozza egy

bármely

ügyfélportfoliónak.

Jegybankok,

megtakarítások

5-25

hiperinfláció

%-át

folytán

ajánlatos

kormányok többsége két évtized után ismét az

esetleges

bekövetkező

aranytartalék képzését tekinti prioritásnak. Ez a

veszteséget, ill. az egyéb befektetésekből származó

szemlélet nem lehet helytelen az egyén, a családok

kockázatot.

Tudatos tervezéssel időben gondoskodjunk saját és családunk, valamint ügyfeleink biztonságos jövőjéről.
„Akinek aranya van, annak mindig van pénze.”
Sir Alan Greenspan, az amerikai jegybank volt elnöke

A Goldato Invest Zrt – az Aranyplatform
A Goldato egyedülálló nemesfémplatformot hozott

speciálisan

létre, ahol a megbízhatóságot és biztonságot jelentő

Internet

tradicionális

ügyfelek aktívan menedzselhetik vásárlásra, illetve

befektetési

forma

találkozik

a

legmodernebb kiszolgálói technológiával. A Goldato

nemesfém-forgalmazásra

banking

rendszerében

létrehozott
ugyanis

az

megtakarításra nyitott depószámlájukat.
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A Goldato szolgáltatásai
Átfogó megoldások valamennyi nemesfém-tranzakcióra a GoldMine programban: egyösszegű vásárlások és
megtakarítási tervek a termékpalettán.

A szolgáltatások jellemzői:


Professzionális nemesfém-menedzsment



Folyamatos online hozzáférés az egyéni nemesfémdepóhoz



Naprakész depó- és számlainformációk a nap 24 órájában



Real-time nemesfém-árfrissítés



Real-time kalkuláció minden ügyféltranzakció esetében



Kiemelt biztonságú tárolási lehetőség



Biztonságos kiszállítási szolgáltatás



Visszavásárlás



Rugalmas és könnyen kezelhető felhasználói felület



Maximális precizitás és megbízhatóság a megbízások teljesítésében



Back-office ügyfélszolgálat

1. Egyösszegű vásárlások
Azoknak az ügyfeleknek ajánlható, akik egyszeri,

Felhívjuk

a

figyelmet

nagyobb összeget kívánnak nemesfémbe fektetni,

aranyforgalmazásnál, sem az ahhoz kapcsolódó

amely lehet

költségeknél

nem

arra,
merül

hogy
fel

sem
ÁFA.

az
Az



összegben meghatározott „limitáras”

ezüstforgalmazás viszont ÁFA- köteles és az ezt



tömb szerinti tételes.

érintő másodlagos költségek is.

Limitáras megbízás esetében az ügyfél azt az

Tömbök szerinti tételes megbízásnál az ügyfél

összeget határozza meg - beleértve a megbízásával

tételesen adja meg a különféle tömbméretekből

kapcsolatos költségeket (pl. szállítási költség)-,

vásárolni

amelyet befektetési nemesfémtömbök vásárlásra

kalkulációt végez az abban a pillanatban érvényes

kíván fordítani.

tömbárak alapján.

kívánt

mennyiséget

és

a

rendszer

2. Megtakarítási terv
Cégünk elsősorban azoknak az ügyfeleknek ajánlja,

Ez esetben a program elindításakor megtakarítási

akik

megtakarításaikat

aranyszámla (depószámla) kerül megnyitásra, ahol

befektetési aranyban szeretnék felhalmozni. Ebben

az átutalt euró összegű megtakarítások a fizikai

az esetben az ügyfél lényegében aranyra vált

aranyban kerülnek jóváírásra.

bizonyos pénzösszeget az általa meghatározott

kiválasztott célösszeg eléréséig igen kedvező áron -

rendszerességgel és célösszegben, meghatározott

a

futamidő alatt.

mennyiségben

rendszeres

(pl.

havi)

piaci

grammonkénti

ár

A tetszés szerint
alatt

ezredgramm

-

lehet

kis

pontossággal
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befektetési

aranyat

vásárolni.

A

célösszeg

az ügyfél megalapozza aranytartalékát - az aranyár

elérésére a futamidőn belül bármikor van lehetőség.

folyamatosan

növekvő

A célösszeg elérése előtt is van lehetőség a

rövidebb

felhalmozott arany részének vagy egészének fizikai

befektetések

kikérésére, kiszállítására, eladására a megtakarítási

összegért nagyobb aranymennyiséget vásárol.

távú

tendenciája

árcsökkenések

esetén

egy

mellett

idején

adott

-

történő

megtakarítási

program megszakítása nélkül. A felhalmozás során

Megtakarítási terv indítása
Az ügyfél meghatározza a futamidő (max. 20 év)

depozit, amely a célösszeg elérésekor aranyban

alatt elérendő célösszeget, amely 2.500 – 20.000

kerül jóváírásra. Az ügyfél a saját depószámláján 2-

EUR-ig 2.500 EUR-ként, 20.000 – 50.000 EUR-ig

féle áron jegyzett mennyiségű aranyat lát: a normál

5000

grammok, valamint az ennél 20 %-kal kedvezőbb

EUR-ként

lehetséges.

A

rendszeres

befizetések összegét és gyakoriságát az ügyfél

árnak

határozza meg. A számlán jóváírt normál nemesfém

célösszeg (mínusz depozit összege) elérésekor a

gramm mennyiség fizikailag is bármikor kikérhető. A

normálgramm- és a bónuszgramm mennyiség

megtakarítási

különbsége is jóváírásra kerül a már jóváírt

depószámla

program

indítási

csomagára a célösszeg 2 %-a, melyet az ügyfél a

megfelelő

bónuszgrammok

oszlopát.

A

normálgramm mennyiségen felül.

célösszegen felül teljesít. Fizetendő továbbá 8%

A megtakarítási terv Goldato által nyújtott előnyei


Azoknak is lehetőséget ad a megtakarításra, akiknek nem áll módjukban több ezer eurót egy összegben
aranyvásárlásra fordítani.



A depozit, amely a konstrukció biztosítékát képezi, a program lejártakor nemesfémben jóváírásra kerül.



A futamidő végén az ügyfél részére olyan kedvező áron (bónuszgramm ár) kalkulált aranymennyiséget
kap e megtakarítási konstrukció belül, amelyet egyéni grammonkénti vásárlásokkal nem tudna elérni.



Szerződéskötéskor az ügyfél maga választja meg a részfizetések összegét és gyakoriságát.



Mindazonáltal az ügyfél eltérhet a szerződéskötéskor általa megadott fizetési paraméterektől. A
szerződés feltétele évente egyszeri, min. 50 EUR értékű befizetés teljesítése.



Az ügyfél a futamidőn belül bármikor teljesítheti a célösszeget, akár érdemben rövidebb időtartam alatt
is.



A legalacsonyabb költségigénnyel rendelkező befektetés (részvényalapoknál is 5-6 % a kezdeti költség,
valamint befektetéssel egybekötött életbiztosításoknál 3 %-nál jóval magasabb százalék a kezdeti
egységként ismert költség).
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Termékminőség
A Goldato Zrt. kizárólag az LBMA (The London Bullion Market Association) gyártók által előállított aranyban
teljesít. Ezen minősített tömbök visszaváltási lehetősége, azaz likviditása bárhol a világon biztosított.
Az ügyfél a depóján található nemesfémekre vonatkozóan többféle megbízást adhat. Ügyfeleink választhatnak


tárolást, illetve



teljes, vagy részleges kiszállítást.

Kiemelt biztonságú tárolás
A

nemesfémek

tárolása

kiemelt

biztonságú

A havi tárolási költség felszámítása minden hónap

független trezorokban a piacvezető ViaMat-nál: az

első

munkanapján

arany biztonsági őrzése a ViaMat AG Zürich-Kloten

elszámolási időszakban súlyozott átlagát figyelembe

központjában, az ezüsté a ViaMat AG London

véve

központjában történik.

megfelelően. Amennyiben az ügyfél kéri az áru

a

visszamenőleg

ténylegesen

tárolt

történik

az

mennyiségnek

kiszállítását, a tárolás költsége a kiszállítás napjáig
kerül felszámításra.
.

A tárolás díja biztosítással együtt


Aranynál: 0,08 % / hó, de min 0,8 EUR / hó



Ezüstnél: 0,12 % / hó, de min 1,2 EUR / hó

Kiemelt biztonságú szállítócégekkel történő kiszállítás
Az áru kiszállítására vonatkozóan a Goldato különösen kedvező feltételeket nyújt:


nincs alsó érték- és súlyhatár



rendkívül kedvező szállítási tarifák



a nemesfém bármikor kikérhető az ügyfél által online megadott szállítási megbízás alapján.
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