
Stačia k tomu peniaze. Veľmi 
podrobne sme sa tomu venovali 
v tomto krátkom ebooku. Dnes 
vám však chcem ukázať do 
detailov, ako je možné 
vytvoriť zlato z peňazí. Toľko, 
koľko chcem. Teda toľko, na 
koľko mám peniaze. Vyrobím 12 kíl zlata za 
takmer pol milióna dolárov. A bude mi na to 
stačiť 10 000 dolárov. Neuveriteľné? Ľahšie, ako 
by ste si mysleli. 

Pre príklad som si vybral obchodný účet dánskej 
Saxobank, kde je možné si otvoriť účet a 
obchodovať na burze.  Pripravil som si demo 
účet, keďže na reálnom účte mám aktuálne 
prebiehajúce obchody. Demo účet je otvorený 
na 100 000 dolárov, ale my použijeme iba 10 
000 dolárov. Takto vyzerá účte - pre zväčšenie 
kliknite. 

Na burze sa obchoduje dvoma smermi:

1. chcete špekulovať na nárast ceny – nakúpiť 
lacnejšie a predáte drahšie.

2. chcete špekulovať na pokles ceny – predáte 
drahšie a potom neskôr kúpite. 

Možno máte otázku, ako je možné niečo 
predať, aj keď to nevlastníte? Je to možné, 
tieto obchody sa volajú obchody na krátko alebo 
short a do detailov sme sa tomu venovali v 
ebooku.

Dnes teda predám na burze zlato. 

Môžem predávať zlato na burze, aj keď som 
žiadne nevyťažil a ani ho nemám? Môžem. 
Stačia mi na to peniaze. 

Na to, aby som mohol predať 1 uncu zlata na 
burze, potrebujem zábezpeku – margin. Margin 
je vo výške 23 dolárov. Teda môžem predať na 
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Ako sa vytvára zlato na burze

Na burze sa vytvára papierové 
zlato. 

Chceme vôbec prudký rast ceny 
zlata?

Sme spokojní, ak cena zlata rastie, 
sklamaní, ak cena klesá. A pritom 
buďme radi, že cena nestúpa do 
nebies. 

 

Svetový trh zlata a papierové 
zlato. 

Buď si kúpite papierové zlato alebo 
fyzické. Rozdiel je ten, že pri 
fyzickom zlate máte v ruke tehličku, 
pri papierom zlate máte v rukách 
papier.

Ako sa „vytvára“ zlato na 
burze?

Zlaté časy December 2016            GoldSafe a.s.  www.investicnezlato.sk

Už v minulosti sme písali o tom, ako sa dá manipulovať cena zlata na 
burze. Nemyslím ti konšpiráciu o iluminátoch, ktorí chcú zničiť svet. 
Manipulácia v mojom kontexte znamená, že je možné bez vlastníctva 
zlata znižovať a zvyšovať jeho cenu na trhu. Ak sa totiž pár hráčov 
rozhodne, môže krátkodobo ovplyvňovať trh. 

 Vyrobím 12 kíl zlata za takmer pol milióna dolárov. 
A bude mi na to stačiť 10 000 dolárov. 
Neuveriteľné? Ľahšie, ako by ste si mysleli. 
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burze 1 uncu zlata v hodnote 1170 dolár 
vtedy, ak mám 23 dolárov ako margin na 
obchodnom účte v Saxobank. 

Nepotrebujem ani celú sumu za 1 
uncu, stačí mi iba 1,9% !!!!. Tomu sa 
zvykne hovoriť aj pákový efekt alebo 
peniaze na steroidoch.  

Ak mám na burze 10 000 USD, môžem 
predať 434 uncí zlata. Zaokrúhlim to na 
400 uncí zlata, čo je niečo viac ako 12 
kilogramov zlata. 

Môžem teda predať na burze zlato o váhe 
12 kilogramov, ktoré má v skutočnosti 
hodnotu 468 000 dolárov. Bez toho, aby 
som ho vyťažil, alebo reálne mal !!!!. A 
nemusím mať ani 468 000 dolárov, ale 
stačí mi iba 1,9% z tejto sumy -10 000 
dolárov. To je čarovanie! 

Takto vyzerá predaj, kde ho zadávam. Klik 
pre zväčšenie. 

A takto som vytrovil 12 kíl zlata - 400 uncí 
a predal ich na burze. Klikn pre zväčšenie.

Ako je to možné?

Teória hovorí, že pred tým, než zlato na 
burze predám, mi ho burza požičia za 
poplatok, aby som ho mohol predať. Prax 
je však taká, že žiadne zlato mi burza 
nepožičia, lebo ho nemá, ale rovno ho 
vytvorí zo vzduchu a umožní mi, aby som 
ho predal na burze. Jednoducho vytvorí 
virtuálnych 12 kíl, ktoré ja môžem predať. 
Zo vzduchu. 

Vo veľkom je to väčšia sranda. 

Na burze so zlatom sú vždy 2 základne 
typy obchodníkov – tí, ktorí si myslia, že 
zlato pôjde dole a predávajú ho, a tí, 
ktorí ho nakupujú, lebo čakajú rast jeho 
ceny. Ktorých je viac, tí vyhrávajú a cena 
ide ich smerom.

Niektorí autori uvádzajú, že zlato sa 
nemanipuluje, teda centrálne banky jeho 
cenu netlačia dole. Vraj by ho potom 

museli dodať a nemá to pre nich zmysel. 
O tom, prečo to má pre banky zmysel, a 
prečo sa títo autori mýlia, budeme hovoriť 
v nasledujúcich mesačníkoch. 

Cenu zlata môže ovplyvniť na burze 
jeden alebo viacero veľkých hráčov. 
Vo veľkom množstve predajú zlato na 
burze, pretlačia všetkých obchodníkov a 
posunú cenu dole. A môžu to robiť aj 
dlhodobo. Stačia im na to iba peniaze. 

Ročne sa vyťaží niečo okolo 3 000 ton 
zlata. Ale čo ak zajtra predám na burze 
600 ton zlata, čo je 20% svetovej ročnej 
produkcie? Potrebujem na to „iba“ 453 
315 000 dolárov. Ja ich nemám, ale čo je 
453 miliónov dolárov pre veľkých hráčov?  
A predajú 20% svetovej produkcie za 
jeden deň.  

Záver.

Môžu teda napríklad banky, ak sa 
dohodnú, manipulovať cenu zlata? To, že 
banky manipulujú ceny zlata a striebra, 
niektorí analytici odmietajú,  ale napríklad 
Deutsche bank za manipuláciu dostala 
pokutu. Pre stromy nie je vidno les.  

Dnes už nepotrebujete komoditu, stačia 
vám peniaze. Je však zaujímavé, že ceny 
zlata na burze aktuálne klesajú, ale 
fyzický dopyt po zlate je výrazný a 
niektoré mincovne nestíhajú plniť 
objednávky. 

Slavomír Fogaš. 
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Od 15. septembra 2008, kedy 
zbankrotovala jedna z najväčších 
investičných bánk Lehman Brothers, sa to 
ako keby sype. Postupne si prechádzame 
hypotekárnou, dlhovou, migračnou 
a v priamom prenose už aj krízou 
politického systému. 

O ďalší dôvod viac vlastniť nejaké to zlato 
a byť na súčasnom systéme nezávislý. 
Prirodzene zlato na to, čo sa deje, 
reaguje. Cena zlata tak od 15. septembra 
2008 vzrástla o 40% v dolároch 
a v eurách o 68%. Striebro o 42% 
v dolároch a 82% v eurách. A pritom oba 
kovy boli aj výraznejšie drahšie. Cenové 
skoky boli enormné, bola v tom aj panika, 
ktorá vládla. Stačí si spomenúť, ako 
Grécko skoro položilo euro.

Pri spätnom pohľade na grafy bolo zlato 
spolu so striebrom miestom, kde sa dali 
zarobiť obrovské peniaze. A tak sú 
súčasné „nízke“ ceny sklamaním. 

Otázkou je pre koho. Pre neznalých určite 
áno. 
Aktuálne sa nachádzame z pohľadu zlata 
v akomsi hluchom období. Aj keď správy 
nie sú dobré, cenové maximá z pred 
pár rokov sú vzdialené. Cenovým 
špekulantom možno postačí, ak budú 
trpezliví a dočkajú sa výnosov možno aj 
v desiatkach percent. 

Pre nás ostatných, čo vo vlastníctve zlata 
a striebra vidíme ochranu, by to neboli 
až také dobré správy, ako sa na prvý 
pohľad môžu zdať.

Je totiž pekné počítať zisky a tešiť sa 
z dobre „investovaných“ peňazí. Je však 
ešte niečo dôležitejšie, ako sú percenta 
výnosových tabuliek. A to je pocit 
pokoja. Zlato je barometrom neistoty. 
Funguje jednoducho, ak stúpa neistota, 
stúpa jeho cena a naopak. Na cenách od 
roku 2008 je vidno, že tento barometer 
stúpa priemerne 5% ročne. Síce nie 10, 

20, 30% za rok, ale stúpa. Z dlhodobého 
pohľadu cena zlata aj stúpať bude. Pre 
„pocit pokoja“ je však dôležité akým 
tempom. Súčasné tempo rastu ceny 
systém absorbuje ako normálne 
a odôvodnené. 

Príliš rýchle tempo rastu ceny je zlý 
signál.

Ak by tempo rastu ceny bolo extrémne 
rýchle, znamenalo by to, že by sme sa 
ocitli v oveľa horšej dobe, akú žijeme 
teraz. A nielen po ekonomickej stránke. 
Pre pocit pokoja je dobré vlastniť zlato 
a striebro ako rezervu. Ale oveľa lepší 
pocit je, ak túto rezervu nikdy 
nebudeme nútení použiť a bude sa 
napríklad dediť z generácie na generáciu. 
Samozrejme, ak na to príde a bude nutné 
zlato a striebro použiť, môžete si byť 
istí, že svoju úlohu si splní dokonale. 

Juraj Polák

3
Zlaté časy December 2016            GoldSafe a.s.  www.investicnezlato.sk

Chceme vôbec prudký rast ceny 
zlata?

Brexit, Donald Trump či talianske referendum. Očakávania vo vývoji cien zlata sú pri podobných 
udalostiach vždy vysoké. Sme spokojní, ak cena zlata rastie, sklamaní, ak cena klesá. 
A pritom buďme radi, že cena nestúpa do nebies.
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Táto téma papierového zlata je trošku 
komplexnejšia a chcel by som sa jej 
venovať v nasledujúcich mesačníkoch. 
Dnes túto tému otvoríme. 

Svetový trh zlata.

Svetový trh so zlatom má svoje 
riaditeľstvo v Londýne a riadi ho LBMA. Je 
to organizácia, ktorá združuje ťažiarské 
firmy, banky, výrobcov tehličiek a mincí a 
pod. Jednou z hlavných úloh je vysporia- 
davanie obchodov so zlatom v celosve- 
tovom meradle. 

Vysporiadanie obchodov robia tzv. bullion 
banky. Sú to banky, cez ktoré sa dá 
obchodovať zlato. Aktuálne je to týchto 5 
bánk: HSBC, ICBC Standard Bank z 
Číny, JP Morgan, Scotiabank a UBS. 
Všetci ostatní na trhu so zlatom, centrálne 
banky, veľký obchodníci, sú ich klientami. 
Extrémne dôležitá je však forma zlata, s 
ktorou sa obchoduje. Vysporiadanie 
prebieha v tzv. nealokovanom zlate. 

Alokované a nealokované zlato. 

Ak si chcete kúpite zlato – tehličky a 
mince, máte 2 možnosti:

1.  kúpite ho ako alokované – je presne 
určené, ktorá tehlička je vaša a môžete si 
ho kedykoľvek zobrať. Máte reálne zlato 
v banke, ktorá ho musí doviesť a mať ho 
pre vás v trezore.  

2.  kúpite ho ako nealokované – máte 
iba účet, na ktorom máte uvedené, že 
zlato vlastníte, a banka deklaruje, že Vám 
zlato dĺži. Nemáte zlato, máte na neho 
nárok. A banka ho má najčastejšie 
uložené v bullion bankách v Londýne. 
Môže o neho požiadať, a aj by ste ho mali 
dostať, ale nie je to na počkanie. 

Vidíte ten rozdiel? Alokované – banka 
musela tehličku kúpiť, vy ju máte fyzicky 
v banke.  Nealokované – máte v banke 
účet, na ktorý vám banka pripísala zlato. 
To ešte neznamená, že ho hneď doviezla 
do trezoru. Iba Vám deklaruje, že ak ho 

budete chcieť, tak Vám ho dá. Máte na 
neho nárok. 

Je to rovnaké ako s papierovými 
peniazmi. Ak dáte peniaze do banky, 
neznamená to, že konkrétne vaše peniaze 
ostanú v banke v šuplíku. Banka ich môže 
požičať a robiť s nimi čokoľvek. Vy máte 
iba nárok na tie peniaze. Vtip je v tom, že 
všetci veríme, že máme svoje peniaze v 
banke, ale ak tam všetci pôjdeme, tak 
toľko hotovosti banka nemá. Tomu sa 
hovorí frakčné bankovníctvo. 

Ako to v praxi funguje?

Chcem si kúpiť 1 uncu zlata a prídem do 
Banky A. Banka mi povie cenu a vydá mi 
potvrdenie – papier, že mám v banke 1 
uncu zlata - nealokované. 

Čo sa deje na trhu so zlatom?

1. Banka nahlási, ak je priamo klientom 
jednej z bullion bank, napríklad JP 
Morgan, že kupuje jednu uncu zlata. 
Alebo to urobí cez napríklad materskú 
banku. 

2. JP Morgan v Londýne eviduje, že 
má kúpiť 1 uncu zlata. 

3. Rovnako však aj iní klienti kupujú zlato 
po celom svete a rovnako ho aj 
predávajú. 

4. Všetky tieto obchody sa 
zaznamenávajú v týchto 5 bullion 
bankách. 

5. Na „konci dňa“ si sadnú bullion 
banky a vysporiadajú obchody. 
Napríklad Klienti banky JP Morgan chcú 
kupovať 100 ton a zase klienti banky 
UBS chcú predávať 100 ton, tak si to 
banky papierovo vymenia. 
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Svetový trh zlata a papierové 
zlato. 

Pri kúpe zlata máte dve možnosti. Buď si kúpite papierové zlato alebo fyzické. Rozdiel je ten, že 
pri fyzickom zlate máte v ruke tehličku, pri papierom zlate máte v rukách papier o tom, 
že niekde v bankových trezoroch máte zlato. 

http://www.investicnezlato.sk
http://www.investicnezlato.sk


Prečo to takto robia?

Dôvody na takéto papierové vyrovnanie 
sú dva:

1. nie je nutné presúvať zlato po 
svete hore dole, lebo je to nákladne a 
nebezpečné.

2. nebolo by možné trh so zlatom 
nafukovať, lebo by bolo nutné 
predávať a kupovať iba reálne zlato, 

nie papierové. Teda tu máme frakčné 
papierové zlato. To isté ako hotovosť. 

Denne sa takto v Londýne vysporiada 
(predáva a kupuje hore dole po svete)     
6 000 ton, čo je trojnásobná ročná 
produkcia! Reálne sa medzi bankami na 
konci presunie 600 ton. 

Očakával som, že banky majú v trezoroch 
stovky ton zlata, ktoré zmenia majiteľa – 
bullion banku. Dnes túto tehličku vlastní 

JP Morgan pre svojich klientov, zajtra ju 
bude vlastniť UBS pre svojich klientov. 
Podľa toho, kto koľko kupuje a predáva 
pre svojich klientov. 

Otázka za milión – Majú teda banky v 
Londýne zlato? Nabudúce to spolu 
zistíme.  

Slavomír Fogaš
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                                Ing. Juraj Polák                 Ing. Slavomír Fogaš 

       Centrála Bratislava                                          Pobočka Košice
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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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