
V minulom článku sme vám ukázali, ako 
funguje trh s papierovým zlatom. Krátke 
zhrnutie:

1. Ak si kúpite zlato cez banku alebo podielový 
fond, napríklad 1 uncu zlata, 
ktorá nie je fyzicky vo vašich 
rukách, alebo ju nemáte 
reálne v trezore na 
Slovensku, možno ide o 
nealokované zlato, ktoré 
máte v trezoroch v Londýne.

2. V Londýne sa uskladňujú tehly o veľkosti cca 
400 uncí – 12 kíl. 

3. Nealokované zlato znamená, že nie je 
presne určené, v ktorej veľkej 400 uncovej 
tehle máte vy svoju 1 uncu zlata. 

4. Čísla nám potvrdzujú, že je možné, že 1 
uncu zlata v Londýne vlastní ďalší 
ľudia. Teda ide o papierové zlato, ktoré sa 
deklaruje, že ho vlastníte, ale reálne 
neexistuje. 

Čo hovoria čísla?

Londýnska asociácia LBMA v roku 2011 
deklarovala, že denný objem obchodov s 
nealokovaným zlatom je priemerne 6 000 ton a 
na konci dňa si banky vysporiadajú 600 ton 
zlata. To znamená ročný objem obchodov (250 

pracovných dní) 1 500 000 ton. Keďže sa ročne 
vyťaží okolo 3 200 ton, tak v Londýne sa ročne 
zobchoduje (predáva a kupuje hore dole) iba 
nealokovaného zlata 460 krát viac, ako sa 
vyťaží na celom svete. 

Zásoby zlata v Londýne. 

Aby celý systém obchodovanie so zlatom v 
Londýne fungoval, v trezoroch má asociácia 
LBMA zlato forme 12 kilových tehličiek. To sú 
tehličky označované „Good delivery“. V 
trezoroch v Londýne je podľa údajov približne 6 
500 ton zlata. 

Centrálna banka UK Bank of England má z tohto 
objeme 4 734 ton (približne 3/4). Nie je to zlato 
iba Veľkej Británie, ale okrem centrálnej banky 
UK sa tam skladuje zlato aj pre ďalších 34 
centrálnych bánk a organizácií. 

Zvyšok zo skladov, 1 766 ton má LMBA a 
vlastnia súkromné organizácie a ETF fondy. 
Analytici stránky  www.bullionstar.com v roku 
2016 zistili, že až   1 679 ton vlastnia ETF 
fondy. ETF fondy, ktoré sa orientujú na zlato, sú 
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Svetový trh zlata a papierové 
zlato č. 2

V Londýne sa obchoduje papierové 
zlato. 

“Papierové byty” a “papierové” 
zlato. 

Chcete kúpiť papierový byt?

 

Rusko rekordne nakupuje do 
svojich zlatých rezerv zlato. 

Rusi nakupujú tempom 17% ročne. 

Prvý rok prezidenta v USA. Čo na 
to zlato? 

Ako sa darilo zlatu v prvom roku od 
zvolenia prezidenta od roku 1974?

Krátky pohľad na roku 2016. 

A aké sú nové trendy na rok 2017 v 
oblasti drahých kovov. 

Svetový trh zlata a papierové 
zlato č.2
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V Londýne sa obchoduje s papierovým zlatom. Máme dôkazy? Priamo 
to nikto síce nepotvrdil, ale čísla nepustia. 

Ročne sa v Londýne zobchoduje 460 krát viac 
nealokovaného (neprideleného) zlata, ako sa ročne 
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podielové fondy, pri ktorých keď nakúpite 
fond, kúpite si časť zlata vo fonde. Tieto 
fondy deklarujú, že vlastnia 100% zlata 
svojich klientov. 

Teda máme 6500 ton zlata, z ktorého je 
6413 ton zlata alokovaného (Bank of 
England 4734 ton a ETF fondy 1679 ton) a 
87 ton nealokovaného. Denne sa v 
Londýne z obchoduje 6000 ton zlata ale 
reálne existuje iba 87 ton. Je to približne 
1% z celkového denné objemu obchodov.

Ako je to možné? 

Je to rovnaké ako s vytváraním peňazí. Ak 
vložíte peniaze do banky, neznamená to, 
že banka vaše peniaze drží v trezore. Vy 
máte na účte „papierové“ peniaze, teda 
prísľub banky, že ak budete peniaze 
potrebovať, vydá vám ich. 

Banka tieto peniaze „použije ďalej a 
množí“, pretože nepočíta, že všetci klienti 
budú chcieť vybrať hotovosť v jeden deň. 

Je to podobné ako pyramída. Rovnaké je 
to aj pri zlate. Je možné obchodovať so 
zlatom v takom množstve iba preto, lebo 
ho klienti nechcú fyzicky, ale stačí im 
papier, že ho majú. 

Slavomír Fogaš.
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Na trhu so zlatom sa obchoduje s reálnym 
zlatom a „papierovým“, ktoré existuje iba 
na papieri. Ako je to možné? Keď ho 
nechcete fyzicky mať v ruke, je možné, že 
neexistuje. Síce pekne povedané ale 
hmlisté, komplikované? Má to svoj dôvod, 
aby tomu nikto nerozumel. Mne to 
trvalo viac rokov. 

Predstavte si hypotetickú situáciu pri 
podobnom obchodovaní s bytmi. Do 
zátvoriek uvádzam to, čo by sa stalo, ak by 
sme byt nahradili zlatom. 

1. Chcete investovať do bytu. 

V poslednom období ste určite počuli, že na 
bytoch sa dá zarobiť (zlato pokleslo, takže 
ako ho teraz kúpim, je slušná šanca na 
zisk). Počujete rady, že byty kupovať iba na 
kšeft môže byť riziko, ale robia to všetci 
(rovnako kupovať zlato iba za účelom zisku 
alebo kšeft na krátku dobu, nie ako 
ochranu majetku.) 

2. Kupujete „papierový byt“. 

Ja ako developer postavím byt pri Dunaji, 
ktorí má hodnotu 100 000 EUR. Pre 
jednoduchosť príkladu nepočítajme s 
prenájmom, vám ide iba o zisk z rastu ceny 

bytu. Vy ako klient si chcete kúpiť byť ako 
investíciu, lebo čakáte, že cena bytu bude 
rásť (kúpite si tehličku zlata kvôli rastu 
ceny, nie preto, lebo je to „železná 
rezerva“). 

Máte teda 2 možnosti: kúpiť si byt a 
starať sa o neho, poistiť ho a pod., čo 
nebude lacné, alebo ho kúpiť a ja sa za 
malý poplatok o neho postarám (buď máte 
tehličku fyzicky v rukách a musíte si hľadať 
a poistiť trezor alebo vám tehličku poistím 
v Londýne lacnejšie.)

Pokr.

„Papierové“ byty a „papierové“ zlato. 
Stal som sa developerom a predávam “papierové byty”. Je to niečo podobné ako “papierové zlato”? 
Príklad, ako je možné predať “papierové” byty aleb zlato. 
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Keďže Vám ide iba o zisk, vyberiete si 
druhú možnosť, aby ste mali väčší zisk, 
keďže moje poplatky sú menšie, ako keby 
ste sa o byt starali sám (V Londýne 
budeme sladovať zlato vo veľkom, takže 
ak rozpočítame skladovací poplatok, bude 
to lacnejšie). 

3. Byt ste kúpili, máte doklad. 

Teda sa dohodneme a ja Vám vydám 
papier, že vlastníte byt pri Dunaji (dostane 
doklad, že máte nakúpené zlato, ktoré 
vám skladuje. Ak sa opýtate, mam ho v 
Londýne). Aj Vám pošlem fotky ohľadom 
bytu (foto tehly, ktorá je v trezore v 
Londýne). Rovnako však tento váš byt 
predám aj ďalším 3 ľudom, ktorí chcú 
tiež iba investovať. Dostanú doklad o 
vlastníctve bytu ako vy (aj pri zlate 
dostanú potvrdenie, že vlastnia zlato). 
Viem, že s bytmi to nie je legálne, ale je 
to príklad (pri zlate to legálne je). Teda 
som predal jeden byt 4 ľudom po 100 000 
EUR, spolu 400 000 EUR (predal som to 
isté zlato 4 ľuďom). Každý je spokojný, 
lebo vlastní byt a ja mám voľných „iba“ 

300 000 EUR, pretože som 100 000 EUR 
musel použiť na postavenie bytu (všetci 4 
si sledujú vývoj ceny, lebo majú kúpené 
zlato). Tieto peniaze môžem použiť na 
ďalšiu výstavbu, ktorá mi prinesie ďalšie 
peniaze, alebo ich investovať do firiem, 
môžem robiť čokoľvek (pri zlate ich bullion 
banka použije na rôzne investície, alebo 
ich uloží na lepšie úroky). 

4. Čo ak chcete predať byt a inkasovať 
zisk? (alebo predať zlato?).

Chcete byt predať o 2 roky, lebo jeho cena 
stúpla na 110 000 EUR a ja Vám musím 
vyplatiť peniaze (vyplatiť peniaze za 
tehličku zlata, lebo zlato stúplo). Ako 
získam vašich 100 000 EUR a ešte navyše 
váš zisk 10 000 EUR? Predám byt 
napríklad ďalšiemu klientovi za 110 000 
EUR (niekto ďalší chce kúpiť zlato práve 
teraz), lebo to je teraz trhová cena, alebo 
som jednoducho tých 100 000 EUR vybral 
zo „svojich“ investícií a 10 000 EUR som 
zarobil. 

Teraz si poviete: Fajn, ale ty si musel 
tých 10 000 EUR zarobiť a zo 100 000 
EUR je to 10%, teda 5% za rok. Lenže ja 
som mal „požičaných“ 300 000 EUR, teda 
je to iba 3,3% spolu a ročne 1,65%. A to 
môžem mať ako úroky, lebo som ich 
požičal, alebo som za ne postavil ďalšie 
byty a mám zisk a pod.

5. Kedy moja pyramída končí?

Takto to môžem točiť s bytom 
donekonečna (so zlatom tiež), ale iba v 
prípade, že mi niekto z Vás nepríde 
povedať, že chce v byte bývať (teda chce 
svoju tehlu fyzicky z Londýna). Ak 
prídete dvaja, mám problém, lebo 
mám iba jeden byt, nie 4 (existuje iba 
jedna tehla). Dúfam teda, že chcete s 
bytom iba špekulovať a nie vlastniť ho 
fyzicky (dúfam, že chcete iba na zlate 
zarobiť a nie mať tehlu v rukách). Ak nie, 
moja pyramída končí. 

Záver.

Rovnako ako pri “papierových” peniazoch 
aj pri “papierovom” zlate je najväčším 
rizikom to, že si budú chcieť klienti 
naraz vybrať peniaze, alebo zlato. 
Problém je, že tieto peniaze, ani zlato 
neexistujú. Preto ak niekto uvažuje o zlate 
ako poistke na horšie časy, mal by ho 
vlastniť fyzicky. Ak ho fyzicky nevlastní, 
je to stále iba papierová investícia, 
nie poistka. 

Slavomír Fogaš
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Rusko je najväčším nákupcom zlata 
na svete. 

Po kríze v roku 2008 začala Ruská 
centrálna banka (ďalej RCB) zvyšovať 
svoje zlaté rezervy. Z približne 12 
miliónov uncí (375 ton) v roku 2008 ich 
zvyšovala postupne každý rok na 1615 
ton v roku 2016. Rusi zvyšovali zásoby 
zlata priemerne ročne o 17%.  

V posledných dvoch rokoch je ale tempo 
výraznejšie. V roku 2015 nakúpila RCB 
208 ton zlata a v roku 2016 (do 
novembra) 200 ton zlata. RCB 
nakupuje zlato pravidelne bez ohľadu na 
silu rubľa. Nakupovala zlato, aj keď bol 
rubeľ silný a nakupujú ho aj teraz, keď je 
rubeľ slabý.

Iba ako zaujímavosť mi 
napadla podobnosť, keď som 
videl graf rastu ruských zásob 
zlata. Jej krivka je podobná 
nárastu tlačenia nových peňazí 
po kríze v roku 2008 alebo 
rastu dlhu USA. 

RCB zvyšuje svoje zlaté zásoby 
najvýraznejším tempom medzi krajinami. 
Dokonca jej zásoby zlata rastú rýchlejšie 
ako zásoby v Číne. RCB nakupuje do 
štátnych rezerv ročne viac ako 6% 
ročnej produkcie zlata a to je na 
jednu krajinu veľké číslo. Keďže Rusko 
je tretím producentom zlata na svete s 
ročnou produkciou 266 ton, môžeme 
povedať, že všetko „ruské“ zlato vyťažené 
v Rusku ostáva doma. 

Prečo to robia?

Ochrana a vplyv. Centrálne banka 
každej krajiny má tzv. devízové rezervy - 
zásoby cudzích mien a zlata z dôvodu, aby 
mohla ovplyvňovať a ochrániť svoju 
menu. Sú to zvyčajne doláre, eurá, 

libry, jeny a zlato. 

Ruský podiel zlata na celkových 
devízových rezervách centrálnej banky je 
16%, Čína ma 2%.  Štáty, ktoré 
vlastnia najviac zlata na svete (ak teda 
ho reálne vlastnia a tajne ho nevypredali), 
majú podiel zlata výrazne vyšší. Medzi 
prvých 5 patrí USA s podielom 70%, 
Nemecko s podielom 70%, Taliansko 69% 
a Francúzsko 65%. 

Ekonómovia hovoria, že jedno zo 
základných pravidiel ekonomiky znie: Kto 
vlastní zlato, určuje pravidlá. Je 
zrejmé, že Rusko a Čína nakupujú zlato 
preto, aby mali svoje riziko rozdelené a 
aby sa stali menej závislými na dolári. 
Zlato im k tomu pomôže, pretože budú 
môcť určovať pravidlá rovnako ako USA 
alebo Nemecko. 

Otázka za milión:

Hlavné svetové centrálne banky a štáty 
majú viac ako 70% svojich peňazí v zlate 
a tie, ktoré to nemajú, tak robia všetko 
preto, aby sa tak stalo. Prečo nám, 
bežným ľudom, zlato nie je zo strany bánk 
odporúčané ako ochrana? Ukážte mi 
jedinú centrálnu banku, ktorá má 
nakúpené americké alebo európske akcie. 

Slavomír Fogaš.
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Rusko rekordne nakupuje zlato do 
svojich rezerv. 

Rusko a Čína patria medzi najväčších nákupcov zlata v posledných mesiacoch a rokoch. 
Momentálne prevláda názor, že centrálne banky na západe zlatu neveria (USA a Európa) a 
centrálne banky na východe (Čína a Rusko) zlatu veria a kupujú ho. Prečo to ale robia? 
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Porovnanie je iba v prvom volebnom 
období, lebo niektorí prezidenti boli 
zvolení opakovanie. Začíname od roku 
1974, pretože dovtedy bola cena zlata 
úradne stanovená (prezident Nixon zrušil 
v roku 1971 fixáciu dolára na zlato.)

Prvý rok je „tvrdý“. 

Je to staré politické pravidlo, pri ktorom 
platí, že v prvom roku vládnutia sa robia 
tie najtvrdšie opatrenia alebo tvrdé 
reformy. Ak sa nič horšie nestane, už bude 
prezident alebo vláda robiť iba miernejšie 
opatrenia. Očakávajú, že sa na tvrdé 
opatrenia zabudne a budú už iba za 
„chrumkavých“. 

Zlato hore, akcie mierne dole. 

Za posledných 7 „prvých rokov“ zlato 
rástlo v priemere o 15% ročne. Klesalo 
iba v prvom roku vlády Reagana a mierne 
za vlády Busha staršieho. Na rozdiel od 
zlata akciový index SP500 (najlepších 500 
firiem USA) mal priemernú stratu 0,9%. 

Najväčší nárast zlata bol v roku 1974, 
keď prezident Ford prevzal vládu od 
Nixona, ktorý odstúpil po škandále. A v 
roku 2009, keď musel Obama „hasiť“ 
hypotekárnu krízu, ktorá vrcholila.  

Zlato stratilo výrazne počas prvého 
roku Reagana 33% a mierne stratilo aj v 
roku 1989, keď začal úradovať G.W. Bush 
senior. 

Čo čakať od Trumpa?

Trump je kráľ politického marketingu. 
Jeho plány s naštartovaním ekonomiky 
USA vyzerajú na papieri dobre, ale iba do 
času, kým nezistíme, kto za to zaplatí. 
Keďže USA nemajú „roky rokúce“ 
prebytok rozpočtu, je na 100% jasné, že 
masívne investície, ktoré Trump 
ohlásil, budú financované na štátny 
dlh. Dlh USA rastie každý rok a aktuálne 
je 19 biliónov dolárov. Nové investície za 
300 miliárd dolárov dlh asi neznížia. 

Neprináleží mi komentovať vplyv Trumpa 
na ekonomiku (pri Clintonovej by to asi 
nebolo o nič iné), pretože sa tomu 
primárne nevenujem. Na to tu máme 
analytikov, ktorí snáď poznajú odpoveď. 

V hlave mi vŕta iba jednoduchá otázka 
– ako chcú v USA a vo svete politici 
dlhodobo fungovať, keď niektorí z nich 
nechcú znížiť štátne výdavky? Kto z vás 
každý rok zvyšuje svoju osobnú „stratu“, 
usmieva sa pri tom a ako riešenie má to, 
že na ďalší rok si znova požičia ďalšie 
peniaze a tentokrát sa to podarí? 

Slavomír Fogaš.
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Prvý rok prezidenta USA v úrade? 
Dobré správy pre zlato. 

Od roku 1974 bolo v USA 7 prezidentov. Takmer pravidelne sa striedali demokrati s 
republikánmi. Susanne Barton z renomovanej agentúry www.bloomberg.com sa pozrela na to, ako 
sa darilo zlatu v prvý rok, keď bola americký prezident zvolený. 
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Dôležité udalosti roku 2016.

1. Čínske akcie.

Januárové prepady na čínskej burze 
okamžite ovplyvnili hlavné akciové indexy 
po celom svete. Pre viaceré z nich bol 
januárový pokles najhorším mesiacom od 
roku 2008, kedy prepukla hypotekárna 
kríza. Zlato na to automaticky reagovala 
nárastom cez 5% ako v dolároch, tak aj 
v eurách. Akciový trh sa napokon ustálil, 
začiatok roka ale ovplyvnil nálady 
investorov po zbytok celého minulého 
roka.

2. Brexit.

Bezpochyby najtvrdšia rana pre trhy 
a budúcnosť EÚ v minulom roku. Výsledok 
vystrelil zlato na niekoľkoročné maximá, 
keď v priebehu hodín vzrástlo cez 10% a 
to v dolároch aj v eurách. 

3. Voľby prezidenta v USA a zvýšenie 
úrokových sadzieb.

Víťazstva Donalda Trumpa sa trhy obávali, 
po ohlásení výsledkov sa rýchlo snažili 
presvedčiť samých seba, že to bude dobré 
a Amerika bude znovu veľká a tak táto 
udalosť znamenala, že koniec roka sa 
niesol na zlate v poklesnom trende. Treba 
pripomenúť, že na pokles cien malo vplyv 
aj rozhodnutie americkej centrálnej banky 
FED zvýšiť úroková sadzbu o 0,25%. 

Rok 2016 v číslach
Zlato v USD – nárast o 8,1%.
Otváracia cena – 1 072 dolárov za uncu.
Minimálna cena – 1 062 dolárov za uncu. 
Maximálna cena – 1 370 dolárov za uncu.
Uzatváracia cena – 1 159 dolárov za uncu.

Zlato v EUR – nárast o 11,8%.
Otváracia cena – 982 eur za uncu.
Minimálna cena – 982 eur za uncu.
Maximálna cena – 1 239 eur za uncu.
Uzatváracia cena – 1 098 eur za uncu.

Striebro v USD – nárast o 16%.
Otváracia cena – 14,00 dolárov za uncu.

Minimálna cena – 13,58 dolárov za uncu.
Maximálna cena – 20,71 dolárov za uncu.
Uzatváracia cena – 16,24 dolárov za uncu.

Striebro v EUR – nárast o 19,9%
Otváracia cena – 12,82 eur za uncu.
Minimálna cena – 12,45 eur za uncu.
Maximálna cena – 18,53 eur za uncu.
Uzatváracia cena – 15,38 eur za uncu.

Trendy a vývoj v roku 2017.

Dopady výsledkov referenda o Brexite 
a zvolením Donalda Trumpa sa budú niesť 
nielen rokom 2017, ale aj tými najbližšími. 
Pre nás tak politickou udalosťou roka, 
ktorá bude mať vplyv na zlato a striebro 
budú francúzske prezidentské voľby 
v hlavnej úlohe s pravicovou “antieú” 
kandidátkou Marine Le Pen. Je takmer 
isté, že s blížiacim sa termínom volieb 
bude vzrastať neistota a trhy budú 
volatilné. Pri výsledku rovnakom ako pri 
brexite, tak je možné očakávať podobný 
scenár vývoja cien zlata a striebra. Je to 
TOP udalosť roka.

Z ekonomických faktorov vzbudzuje 
pozornosť plán americkej centrálnej 
banky (FED), ktorá chce pokračovať 
vo zvyšovaní úrokovej sadzby. Chce 
tak rozhýbať infláciu a ma v tom podporu 
nového prezidenta. Pri všeobecne známej 
ekonomickej poučke, kde zvyšovanie 
úrokových sadzieb posilňuje dolár, by 
následne malo oslabovať zlato. Zvyšovanie 
úrokových sadzieb ma ale aj vplyv na 
akciové trhy, pre ktoré to tiež nie je dobrá 
správa. A pokles na akciových trhoch 
môže zasa znamenať rast na zlate. 

Nový trend - zmena nálad a trendov 
investorov do zlata a striebra.

Po roku 2008 je vidieť zmenu nálad 
investorov do zlata a striebra. Kým po 
prepuknutí hypotekárnej krízy 
primárnymi dôvodmi nákupu drahých 
kovov boli obavy z ekonomických 
dopadov, prípadne vyťažiť z rastúcich 
cien zlata a striebra, tak po udalostiach 

v roku 2015 hovoríme a obavách 
z politického vývoja, kde hlavným 
motívom investorov nie je vývoj ceny, ale 
potreba vlastníctva reálnej hodnoty. 
A nesledovanie primárne ekonomických 
faktorov môže zvyšovať dopyt po zlate 
oveľa výraznejšie.

Dopyt po zlate budú zvyšovať skôr 
politické faktory ako ekonomické. Ako 
príkladom nám môže byť Taliansko, kde 
aj napriek dlhodobým ekonomickým 
problémom (vysoký dlh, banky v 
problémoch) bol najväčší záujem o zlato v 
čase, keď sme poznali výsledky referenda.  

Aj keď predvídať budúcnosť nevieme 
(preto vám ani nepovieme, kam ceny 
zlata a striebra tento rok pôjdu), postačí 
sa držať faktov a hlavne ich neprehliadať. 
Je totiž známe, že udalosti, ktorými sme 
svedkami dnes sa nezačali z večera do 
rána, ale dávno predtým a často sú 
výsledkom a následnosťou na prvý pohľad 
bezvýznamných udalostí. Preto rok 2017 
nás určite niečim prekvapí. 

Juraj Polák
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Krátky pohľad späť na rok 2016 a 
čo nové v roku 2017. 
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Autorské práva a prehlásenie

Všetky autorské práva k mesačníku spoločnosti GoldSafe a.s. vykonáva vydavateľ. Akékoľvek použitie mesačníka alebo jeho časti, najmä šírenie ich 
rozmnoženín, prepracovanie, pretlač, preklad, zaradenie do iného diela, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez súhlasu vydavateľa zakázané.

Všetok obsah mesačníka vydávaného spoločnosťou GoldSafe a.s.bol pripravený v dobrej viere a s najvyššou možnou starostlivosťou. Za dáta a informácie, za 
kompetentnosť, včasnosť, prenosnosť a správnosť publikovaných informácií nenesie vydavateľ žiadnu zodpovednosť. Dáta, investičné odporúčania a informácie 
obsiahnuté v mesačníku GoldSafe a.s. nesmie byť považované za ponuku na nákup alebo predaj. GoldSafe a.s. nenesie žiadnu priamu alebo nepriamu, 
náhodnú, následnú alebo akúkoľvek zodpovednosť za prípadné finančné alebo iné majetkovej ujmy spôsobenej akýmkoľvek použitím publikovaných informácií.

GoldSafe a.s. 

• 8 rokov s Vami - na trhu od roku 2009.

• predaj investičného zlata a striebra iba od renomovaných svetových mincovní.

• vlastník zodpovednostnej značky od Puncového úradu SR

• 2 kamenné pobočky - Bratislava a Košice. 

• viac ako 5249 klientov - 78,3% nakúpi u nás znova. Aktualizácia (12/2016)

• okamžitá fixácia ceny zlata a striebra a tovar skladom. 

• ako jediný na Slovenku garantujeme spätný výkup nielen slovne, ale aj zmluvne. 
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