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Co se děje ve světě drahých kovů?
Vážení klienti,
drahým kovům se v posledních týdnech poměrně dařilo. Investoři se
pomalu vzdávají představy, že by se úrokové sazby v Americe mohly
ještě letos zvýšit, a přizpůsobují tomu své chování. Zaměřují se na zlato
a sází na jeho další růst. Aktuální cena zlatého kovu se nyní pohybuje
kolem 1 175 dolarů za unci, což odpovídá zhruba 3,5měsíčnímu
maximu – za tu dobu si připsalo 6,6 procenta. V dolarovém vyjádření
pomalu umazává své ztráty a oproti lednu je už jen o procento levnější.
Pro české investory je ale důležitější, jak se cena zlata vyvíjí v korunách.
ČNB zatím české měně nedovoluje posílit, což se pozitivně odráží na
ceně zlata. Za poslední měsíc v korunách zhodnotilo o 3,7 procenta
a o 2,6 procenta od počátku roku. Ani stříbro nezaostává, jeho cena
v dolarech vzrostla za poslední měsíc o 10,6 procenta na 16,12 dolarů
za unci, tedy o 2,7 procenta od počátku roku. V korunách je od ledna
výše dokonce o 5,5 procenta.
V tomto čísle Novinek Vám přinášíme ohlédnutí za již třetím ročníkem
Vyšehradského fóra, naší největší vzdělávací akce pro veřejnost.
Jak ukázal letošní ročník, Vyšehradské fórum si mezi Vámi získává
čím dál větší oblibu – tento rok dorazilo do Kongresového centra na
Vyšehradě více než tisíc lidí. Svou zásluhu na tom mají především
jména přednášejících, kterými byli Marcela Hrubošová, Jaroslav Brychta
a Markéta Šichtařová.

Marcela Hrubošová představila svůj projekt finanční gramotnosti
a návod, jak dospět ke skutečnému bohatství. Investovat bychom
podle ní měli jen do toho, čemu skutečně rozumíme. Jaroslav Brychta
vysvětlil příčiny ekonomické krize 2008 a varoval před přístupem politiků
a centrálních bank, kteří důsledky krize nevyřešili, ale pouze je zamaskovali
dalším obrovským zadlužením. Příští krize bude mít kvůli tomu mnohem
tvrdší dopad. Markéta Šichtařová vyzkoušela, co přítomní posluchači
vydrží, a rozhodla se je vyděsit svou paralelou mezi pádem Římské říše
a současným stavem Evropy: vnitřní spory, nájezdy barbarů, prostředí,
kde nikdo skutečně nevládne, obrovské výdaje na sociální dávky...
Vyšehradské publikum bylo ale odvážné a vydrželo až do konce. Za
odměnu se dozvědělo, jak se v dnešní době nejlépe zajistit na důchod.
Vyšehradské fórum jsme tentokrát spojili také s křtem naší zbrusu nové
stříbrné mince Velká čínská zeď ze série Sedm divů světa. Starověká
Čína byla jednou z nejvyspělejších civilizací své doby a přinesla světu
mnoho skvělých vynálezů, ale nápad nahradit peníze z drahých kovů
papírovými bankovkami se jí vůbec nevyplatil.
Čtení plné inspirace Vám přeje

Pavel Ryba
spoluzakladatel
GOLDEN GATE CZ a.s.

Vyšehradské fórum 2015 aneb Jak být připraven na časy dobré i zlé
Finanční gramotnost, ekonomická krize a zajištění na důchod –
to byla hlavní témata Vyšehradského fóra 2015, které 7. října již
potřetí pořádala společnost Golden Gate v Kongresovém centru
na Vyšehradě. Že jde o okruhy skutečně zajímavé a aktuální,
dosvědčuje i rekordní účast na konferenci, kterou si letos přišlo
poslechnout více než 1 000 návštěvníků. Kromě známých
ekonomických osobností, jako je Marcela Hrubošová, Jaroslav
Brychta a Markéta Šichtařová, čekaly přítomné také dvě exkluzivní
autogramiády a překvapení v podobě křtu druhé mince ze série
Sedm divů světa, již Golden Gate postupně vydává.
Mediálním partnerem akce byl stejně jako loni Investiční web,
který Vyšehradské fórum sledoval živě na Twitteru. Večerem
tradičně provázela skvělá moderátorka Bára Tachecí.
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MARCELA HRUBOŠOVÁ: Opravdové
bohatství je ve svobodě a nezávislosti
Přednáškový blok začal tím nejzákladnějším – finanční
gramotností. Slova se jako první ujala Marcela Hrubošová, autorka
projektu Finance pro radost, jejíž vášní je finanční vzdělávání
jednoduchou a zábavnou formou. „Kdo neumí hospodařit se
svými penězi, nemůže být bohatý. Vždy bude závislý na jiných
osobách,“ upozornila ekonomka a zároveň vysvětlila, v čem
skutečné bohatství spočívá a jak k němu dojít. Na pomoc si
vzala svou postavičku – kuřátko Pípo, oškubanou slepici, která si
k majetku dopomohla kreditními kartami, leasingem, hypotékou
a dalšími půjčkami. Skutečné bohatství je ale podle Marcely
Hrubošové ve finanční svobodě a nezávislosti.
Finanční gramotnost znamená vědět, jak peníze vydělat, jak je
řídit, spravovat a konečně jak peníze rozmnožovat, ve zkratce
VŘSR. Zásadním pravidlem je pak rozdělovat svůj příjem podle
vzorce 1 + 7 + 2. Znamená to, že 10 % platu je naše osobní
odměna za práci, kterou si uděláme radost, 70 % je měsíční
režie ve formě běžných výdajů za bydlení, jídlo, oblečení nebo
například spoření na nový automobil a zbývajících 20 % příjmu
bychom měli odkládat na hromádku železné rezervy. „Je to
zajištění pro skutečné případy nouze: smrt partnera, onemocnění
dítěte, rozvod, dlouhodobá nemoc,“ upřesnila ekonomka.
Železná rezerva může být také skvělým zdrojem pasivního příjmu.

„Peníze dělají peníze,“ připomněla Marcela Hrubošová staré rčení.
Upozornila také na to, že poměr tří základních hromádek se může
měnit podle příjmů a možností každého z nás.
Svou železnou rezervu bychom nikdy neměli svěřovat pouze
jednomu typu finančních aktiv. Nejlepším způsobem, jak ji chránit
před znehodnocením, je rozdělit ji podle pravidla tří loukotí: do
nemovitostí (stačí i v malém), finančních aktiv (akcie, dluhopisy)
a komodit (drahé kovy, umění). Zapomínat nesmíme ani na
investici do vzdělání.
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JAROSLAV BRYCHTA: Krize není náhoda
Již potřetí představil své názory na Vyšehradském fóru hlavní
analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta. Tentokrát vysvětlil
příčiny i důsledky finanční krize z roku 2008. Spustily ji problémy
s hypotečními úvěry na americkém trhu. Pokřivený systém vznikal
několik let, údaje ukazují, že prudké zrychlení v zadlužování
tamních domácností začalo už v roce 2000 za přispění vládních
agentur. Odkupováním problémových úvěrů podporovaly
poskytování extrémně levných hypoték i chudým domácnostem,
aby si mohly splnit svůj americký sen o vlastním bydlení.
Velké množství těchto domácností ale najednou přestalo být
schopno své závazky splácet a bankám zůstala tzv. toxická
aktiva. Aby nezkrachovaly, odkoupily nesplácené úvěry centrální
banky. „Dluh tedy vlastně převzali držitelé měny dané země,“
vysvětluje Jaroslav Brychta.
„Nyní je situace relativně stabilizovaná, ale za jakou cenu? Jen
Evropská a japonská centrální banka vytisknou ročně v přepočtu
140 miliard dolarů,“ poukazuje Brychta. Důsledky krize, která
vznikla kvůli neúnosnému zadlužování, tedy centrální bankéři
a politici maskují za pomoci dalšího zadlužování. Nyní jsou
podle ekonoma možná pouze dvě řešení: buď nechat trhy úplně
padnout, to ale politici nedovolí, nebo zbývá tzv. japonská cesta.
„Je to řešení, které skrze znehodnocení měny ochudí celou
společnost a zlikviduje střední třídu,“ upozornil Brychta na to, že
japonský jen ztratil v průběhu posledních let asi 30 procent své
hodnoty.

Důležité je proto diverzifikovat své úspory podle hesla být připraven
a nebýt překvapen. Pokud přijde další krize, bude se týkat akcií,
nemovitostí i dluhopisů. Především dluhopisy považuje analytik
v současnosti za velmi rizikové aktivum. Proto radí nepodceňovat
hotovost a rozhodně nezapomínat na drahé kovy. Jsou velmi
jednoduchým zajištěním proti inflaci i proti deflaci.

MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ: EU nutně skončí
bankrotem
Známá ekonomka si dala za úkol všechny přítomné na
Vyšehradském fóru pořádně vyděsit. Budoucnost naší civilizace
totiž nevidí právě růžově. Přirovnávala současný stav Evropy ke
konci Římské říše: vnitřní spory, nájezdy barbarů, prostředí, kde
nikdo nevládne, obrovské výdaje na sociální dávky, neúnosné
daňové zatížení… „Ještě deset let můžeme v klidu spát, než
dopadneme jako Řím,“ předpovídá Markéta Šichtařová.
Sociální dávky jsou podle ředitelky společnosti Next Finance
obrovským problémem. „Dvaačtyřicet procent státního rozpočtu
na ně vydáváme v době, kdy ekonomika roste o 4,6 procenta,
což je nejrychlejší růst v Evropě,“ uvedla. Německo vydává
ještě víc – přes padesát procent svého rozpočtu. Jeho štědrost
nyní může za to, že do země podle nejnovějších odhadů přijde
letos až 1 200 000 migrantů. „Německo jim připravilo ohromné
lákadlo. Každému imigrantovi věnuje 374 eur měsíčně čistého.
A dvaačtyřicet procent imigrantů skutečně v Německu azyl získá,“
řekla Šichtařová.
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Poklad ani Tahák nesmí chybět
Chmurné vyhlídky do budoucna, které nastínili někteří přednášející,
zpestřilo malé překvapení v podobě křtu druhé stříbrné mince
ze série Sedm divů světa, tentokrát s motivem Velké čínské zdi.
Kmotrem mince se stal Jaroslav Brychta.

Kritizuje také neustále se zvyšující daňovou kvótu v EU. Vysoké
daně nejsou podle ekonomky nutností vyspělého státu, je to
nefunkční řešení, které svědčí jen o neschopnosti státního
aparátu. Dalším problémem je rychle se zvyšující zadlužení celé
Evropy. Nikoho nepřekvapuje ohromný nárůst státního dluhu
k HDP u Portugalska, Španělska, Řecka nebo Irska. Jenže třeba
Velká Británie nemá za sebou žádnou pomoc kvůli dluhu ani krizi,
má pravicovou vládu, a přesto její dluh k HDP hrůzným způsobem
roste. Česko si na první pohled vede proti tomu poměrně obstojně,
jako by dluh k HDP klesal. „Je to tím, že česká ekonomika
vůči HDP velice rychle roste, a tím – spíše omylem – dochází
k mírnému stahování tohoto ukazatele,“ uvádí čísla na pravou
míru Šichtařová. A hlavně v posledních dvou letech docházelo
k rozpouštění dluhové rezervy, tedy jakési rezervy peněz ve
státním rozpočtu na horší časy. Toto evropské zadlužení nemůže
časem skončit jinak než hromadným bankrotem. To znamená
odepsáním evropského dluhu. Jednostranným vyhlášením, že
evropské země už nejsou schopny dluh splatit.

Kromě mincí a mnoha nových informací měli návštěvníci
Vyšehradského fóra exkluzivní možnost odnést si domů také
Zlatý poklad s vlastnoručním podpisem Markéty Šichtařové. Tato
nejnovější kniha, kterou napsala se svým manželem Vladimírem
Pikorou, je tentokrát věnována dětem. Jde o pohádky, které mají
nenásilnou formou učit děti, jak ve světě financí obstát a nedostat
se do obtíží. Těší nás, že tato kniha měla svou premiéru právě na
Vyšehradském fóru.
Svou knihu představila a podepisovala také Markéta Hrubošová.
Její Tahák na úspěšné podnikání je velmi užitečným návodem,
jak úspěšně obstát v podnikání a ještě si celý proces užívat. Je
určena začínajícím i pokročilým podnikatelům, jimž poskytne
veškeré praktické informace, které potřebují znát.

Optimismem nenaplňuje autorku několika bestsellerů ani pohled
na finanční trhy. „Dnes jsme vysoce nad tím, kde jsme byli
v okamžiku přehřáté akciové bubliny v roce 2008, když přišla
ekonomická krize,“ upozorňuje. Slabý vývoj HDP od Evropy přes
Ameriku až po Asii ale v žádném případě obrovský růst akciových
trhů neospravedlňuje. Na důchod se dá v dnešní době nejlépe
připravit hlavně dvěma způsoby: nákupem nemovitostí a drahých
kovů – za předpokladu, že je máme jako dlouhodobou investici.
„Akcie, dluhopisy a důchodové fondy jsou fajn, ale ne teď, když
jsou finanční trhy přehřáté a Evropa dle mého názoru směřuje do
pekla,“ uzavřela Šichtařová.
Kdo z posluchačů si uvědomil, že se zatím většina předpovědí
Markéty Šichtařové vyplnila, musel mít během její přednášky
minimálně husí kůži…
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Vybrané Tweety Investičního webu z Vyšehradského fóra 2015

Kdo neumí hospodařit se svými penězi, nemůže
být bohatý. Vždy bude závislý na jiných osobách,
zaměstnavateli, státu, ...

Dluh by musel růst pomaleji než HDP. To se ale
neděje, třeba USA rostou o 2 % a zadlužují se
3,5% tempem.

Hrubošová

Brychta

1 + 7 + 2 = 10 – Máme tři hromádky: 1 = 10 %
z příjmů odměna sobě, 7 = 70 % životní náklady
(i úspory na nové auto), 2 = 20 % železná rezerva.

Nepodceňujte „blbý“ cash. Nestyďte se
za investice do hotovosti, když investicím
nerozumíte.
Brychta

Hrubošová
Bohatství není 20 milionů v majetku, který ještě
spotřebovává peníze.
Hrubošová

Osobně preferuji drahé kovy a obchodování
s nimi prostřednictvím sofistikovanějších
nástrojů (deriváty, opce).
Brychta

Bohatství je pasivní příjem = rentiérství.
Hrubošová

Novodobé vzpoury = BREXIT, GREXIT,
Katalánsko, Skotsko, Baskicko, ...

Hromádku železné rezervy rozdělíme/
diverzifikujeme na tři části.

Šichtařová

Hrubošová
1. Nemovitosti (i v menším), 2. komodity (zlato,
stříbro, umění), 3. finanční produkty (akcie,
dluhopisy) + 4. vzdělání.

Uprchlická krize není ničím jiným než
filozofickým sporem mezi západní a východní
společností. Ráda se přidám k té východní.
Šichtařová
Ještě deset let můžeme v klidu spát, než
dopadneme jako Řím.

Hrubošová

Šichtařová
V EU to nemůže skončit jinak než hromadným
bankrotem.

Od 90. let USA začaly podporovat trh
s bydlením. Součástí amerického snu bylo
vlastnit nemovitost.
Brychta
I chudé domácnosti si mohly vzít 100%
hypotéku za 1% úrok.

Šichtařová
Věříte-li, že zbankrotuje Řecko nebo Itálie,
investujte do zlata.
Šichtařová

Brychta
Tendence politiků je stejná jako v roce 2000 =
hlavně nic nenechat padnout – to by se řeklo,
že jsme selhali.

Byty = po pravdě nic moc investice. Jsme
teprve tam, kde jsme byli v roce 2008.
Šichtařová

Brychta

Zato pozemky byly moc fajn. Ani jejich cenu
příliš neovlivnila krize.
Šichtařová

Ekonomický mainstream si myslí, že jde léčit
dluhovou krizi dalšími dluhy, protože se nám
podaří z dluhů vyrůst.
Brychta

Fondy nesly v roce 2013 1,45 %, v roce 2014
1,35 %. Kdo by investoval do fondů, a ne do
pozemků (nemovitostí)...
Šichtařová
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Reakce na Vyšehradské fórum 2015: skvělí řečníci a výborná organizace
Účastníky Vyšehradského fóra 2015 jsme po ukončení akce
požádali, aby nám sdělili své názory na řečníky a dojmy z celého
večera. Moc jim za všechny jejich postřehy děkujeme, jsou pro
nás důležitou inspirací pro další ročníky. Přinášíme Vám výběr
několika z nich:

JV: Paní Šichtařová odnesla Vyšehradské fórum do jiných sfér :o).

ZH: Dějiny se opakují. Výborný příklad – Řím. Obrovská
zadluženost jednotlivých států. Evropský bankrot na obzoru.
Všichni řečníci výborní. Oceňuji velkou práci se zajištěním
a organizací VF. Možnost nákupu knih, výstavka mincí. Výborná
organizace. Poučení jsme obdrželi, nyní se musíme řídit
zdravým selským rozumem.

JW: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné setkání a mám hodně
podnětů na změnu a uvědomění.

DS: Tohoto roku to bylo fantastické.
AT: Boží! :-) Užila jsem si to! Děkuji.

VM: Neprofesionalita lidí, kteří odcházeli v průběhu diskuze.
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Druhá mince společnosti Golden Gate je na světě!
Poznejte Velkou čínskou zeď
Sedm novodobých divů světa, to jsou unikátní a obdivuhodné
stavby, které připomínají, že pokud člověk chce, může
dokázat takřka cokoliv. Všechny divy jsou symboly zaniklých,
ale ve své době nejvyspělejších kultur. Konec těchto civilizací
obvykle nepřišel náhle, trval mnoho let. Typickým průvodním
znakem byl postupný úpadek celé společnosti doprovázený
hyperinflací a krachem místní měny. To se týká i staré Číny.
Ta kromě mnoha jiných velmi pokrokových vynálezů, jako je
kompas, střelný prach nebo papír, vymyslela i první bankovky,
ideální nástroj vládnoucí dynastie, jak vyřešit nedostatek
drahých kovů a pokrýt vysoké náklady na války a další státní
výdaje.
My v Golden Gate ale víme, že nejlepší je sázet na skutečné
hodnoty, které přetrvávají už po celá staletí, nikoli na papír. Na
Vyšehradském fóru 2015 jsme proto představili a slavnostně
pokřtili naši druhou minci ze série Sedm divů světa, tentokrát
s motivem Velké čínské zdi. Mince jsou vyrobeny z ryzího stříbra,
z kovu, který všechny civilizace více než úspěšně přečkal. Role
kmotra se zhostil ekonom a analytik Jaroslav Brychta, který
dlouhodobě kritizuje narůstající zadlužování a znehodnocování
měn za pomoci kvantitativního uvolňování. Drahé kovy jsou
navíc jeho oblíbenou investicí a zajištěním portfolia.
Minci pro Golden Gate – stejně jako v případě prvního
Il Colossea – vyrazila Česká mincovna na základě návrhu
mladého a velmi talentovaného návrháře Asamata Baltaeva.

GOLDEN GATE CZ a.s. | Václavské náměstí 1282/51 | 110 00 Praha 1 | 840 888 999 | info@goldengate.cz | www.goldengate.cz

Asamat má na svém kontě už mnoho úspěšných projektů.
Pro Českou mincovnu vytvořil minci s portrétem Gustava
Fabergého, jež je uložena uvnitř Fabergého vejce. Bývá také
úspěšný v soutěžích vypsaných Českou národní bankou (ČNB)
a Národní bankou Slovenska (NBS). Pro ČNB navrhl například
krásnou minci Železobetonový most v Karviné-Darkově. Zatím
posledním Asamatovým úspěchem je výhra v soutěži na návrh
mince Ladislav Nádaši-Jégé pro NBS a první místo v soutěži
návrhů na stříbrnou minci Zemská jubilejní výstava pro ČNB.

Právě tato dynastie nechala postavit Velkou čínskou zeď
v té podobě, jakou dnes známe. Jde o největší stavbu lidské
historie a čísla, která ji popisují, jsou neuvěřitelná. Pětadvacet
tisíc strážních věží, tři sta tisíc mrtvých v první fázi její stavby
a délka, která se v těch nejstřízlivějších odhadech pohybuje
okolo 8 860 kilometrů. Jak přesně je Velká čínská zeď dlouhá,
se totiž neví přesně. Hlavní „hřbet“ má podle odborníků délku
okolo šesti tisíc kilometrů, v některých místech se ale zeď
táhne v několika liniích a v posledních letech vědci objevují další

Mince Velká čínská zeď byla vydána v limitované edici
3 000 kusů a získáte ji společně s číslovaným certifikátem
původu. Rubovou stranu mince zdobí motiv Velké čínské zdi,
na lícové straně je portrét Jejího Veličenstva královny Alžběty II.
Nyní si ji až do 6. 12. 2015 můžete zakoupit za zvýhodněnou
cenu 1 490 Kč.

a další zbytky zdi v oblastech, kde s ní v prvních odhadech
vůbec nepočítali. V roce 2012 se tak objevila zpráva, že zeď
možná celkově měří přes 21 tisíc kilometrů.

Průkopnická Čína
Kde jinde mohly vzniknout první papírové peníze než v Číně,
v zemi, která papír vymyslela. Došlo k tomu za vlády císaře
Hien Tsunga v letech 806–821. Nosit s sebou těžké kovové
mince bylo pro Číňany nepraktické, a proto začaly vznikat
zvláštní úschovny mincí. Lidé je zde odevzdali a dostali
místo nich papírové stvrzenky, které pak mohli používat při
obchodování. Jejich hodnota se shodovala s množstvím
drahého kovu, které reprezentovala. Papírové peníze tedy
nejprve vznikly z praktických důvodů, aby lidem zjednodušily
život. Jenže vládnoucí dynastie brzy zjistila, že se dá jejich
pomocí vyřešit nedostatek mědi k výrobě mincí a že ovlivňování
množství oběživa s sebou nese také obrovskou moc, a začala
si vydávání bankovek monopolizovat. Opatřila je svou pečetí
a už po roce 1020 byla měna sužována hyperinflací. Veřejnost
k papírovým penězům naprosto ztratila důvěru a jejich vydávání
bylo nakonec za dynastie Ming okolo roku 1455 zakázáno.

Období dynastie Ming bývá považováno za jedno z nejdelších
období řádné vlády a sociální stability v historii lidstva, kdy
čínská civilizace měla vysokou úroveň a začínala vytvářet
kapitalismus. Mingové byli poslední čínskou národní dynastií,
vládnoucí Číně po tři století. Její konec doprovázely přírodní
katastrofy, neúroda, války a jak jinak, také měnová krize.
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