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ARANYSTANDARD: 
A BEFEKTETÉSEK 
ÉLETBIZTOSÍTÁSA

Sinus, a kiszámítható. Aki nem érti, 
annak azért, aki ismeri, pontosan 
tudja, miért kellene nagyon oda-
figyelni arra, mit mond Pammer 
Gábor. Ő egy több, mint 22 éve si-
keresen működő pénzügyi tanács-
adó vállalatcsoport (Sinus) alapító 
tulajdonosa. Többek közt a rangos 
Magyar Sakkozásért Díj kitüntetettje 
(2012). Véleménye szerint ma ismét 
minden az arany körül forog, hiszen 
világviszonylatban ez egy olyan esz-
köz, amely egy rendkívül erőteljes 
gazdasági krízis esetén is megfelelő 
menedéket nyújthat a be-
fektetéseinknek.

Évtizedek aranyat érő 
tapasztalata

A Magyar Nemzeti Bank engedé-
lyével rendelkező Sinus cégek az 
élet- és nyugdíjbiztosítások szak-
értői, a hosszú távú befektetések 
és a korszerű pénzügyi megoldá-
sok specialistái. 22 év, 70 ezer meg-
bízás: olyan � gyelemre méltó té-
nyek, amelyek megbízható alapot 

jelentenek a globális trendek he-
lyes értelmezéséhez. A szakmai saj-
tóban az utóbbi évben egyre erőtel-
jesebben megjelenő hírek alapján 
újabb világgazdasági mélyrepülés-
nek nézhetünk elébe és ez máris 
meglátszik az arany iránti keres-
let növekedésében. Az okos tőke 
már mozgásba lendült. 2018-hoz 
képest jócskán nőtt a befektetési 
arany iránt a világ jegybankjainak 
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a kereslete is, ez-
zel egyidőben pedig fokozatosan 
emelkedett az arany világpiaci ár-
folyama: cikkünk írásának idő-
pontjában ez 1500 USD/uncia. Az 
Arany Világtanács elemzője John 
Read szerint ez az ár ma megfelel 
az arany kitermelési árának.

A befektetések életbiztosítása

Valós konkurencia nélküli bravúr 
a befektetési piacon az arany tör-
ténete, ugyanis minden típusú be-
fektetés mellett hatezer éve stabi-
lan őrizte rangos helyét. Mindegy, 
hogy a történelem mely korszaká-
ra tekintünk vissza, gondolhatunk 
az inkákra, az egyiptomiakra, a gö-
rögökre, a rómaiakra, a középkori, 
vagy az újabbkori Európára, esetleg 
Kínára, vagy Indiára: az arany min-
dig meghatározó szerepet játszott. 
Mindenfajta pénz értéke és fedeze-
te az arany értékéhez volt mérhető. 
Ennek ismeretében a laikusok szá-
mára is egyértelművé válhat, hogy 
az arany árfolyama eligazí-
tást adhat a világgazda-
ság helyzetéről.

Értékálló, tehát 
biztonságos: ez a 
befektetési arany

A Föld eddig kitermelt � zikai 
aranykészlete kb. 170 ezer tonná-
nyi ragyogó anyag, ami mind elfér-
ne egy 25 méteres átmérőjű gömb-
ben, vagy egy 20 méteres élhosszú-
ságú kockában. Egy 37 cm 

oldalhosszúságú kocka például 1 
tonna aranynak felel meg. Érdekes-
ségképpen ma 15 millió Ft 1 kg 
arany ára. 15 millió Ft-ért 1946-ban 
a 73 éve használt forintunk akkori 
vásárlóértéke alapján több mint 1 
tonna (1332 kg) aranyat vehettünk 
volna. Az arany nem is tudna jelen-
tősen devalválódni, hiszen az eddig 
kitermelt arany mennyiség nem ké-
pes ugrásszerű növekedést mutatni. 
Az arany kitermelése egyre költsé-
gesebb, lelőhelyei is korlátozottak, 
vagyis nagyon ritka nemesfém.

Aranyos alapok

A legtisztább megjelenése az arany-
nak a befektetési arany, amelynek a 
tisztasága jellemzően 999,9 ezrelék 
� nomságú, ez 24 karátos aranynak 

felel meg. Tömegét világviszonylat-
ban egységesen unciában határoz-
zák meg: 1 uncia (oz) 31,1 gramm-
nak felel meg. Értékét is unciában 
határozzák meg és elsősorban ame-
rikai dollárban fejezik ki. A www.
kitco.com oldalon kaphatunk in-
formációt az arany aktuális áráról.

Értékőrzés: a befektetéses 
életbiztosítások 
tőkegaranciája

Minden kritikus, válságos időszak-
ban felértékelődik a biztonság, a 
hatékony kockázatkezelés. A Sinus 
által ajánlott portfólióban minden 
pénzügyi, befektetési megoldás ún. 
értékőrző funkcióval működhet. Ez 
azt jelenti, hogy árfolyam� gyelés 
alapján jelez a rendszer, amikor es-
ni kezd az adott eszköz ára és pél-
dául 10%-os esésnél behúzza a fé-
ket, azaz nagyobb arányú veszte-
séget nem enged. Ez az aranyra is 
igaz. Ráadásul az adott üzleti bizto-
sító portfóliójában 1%-ot sem éri el 
az arany súlya, ez adja a tökéletes-
nek mondható biztonságot jelentő-
sebb árfolyamzuhanás esetén. Ami-
kor ugyanis 10%-hoz közelít az ár-
folyam esése, átválthatjuk más, az 
adott időszaknak megfelelőbb be-
fektetésekre. Egyfajta modernko-
ri Tarzanként haladhatunk indáról 
indára – mindig előbbre és előbbre.

Miért nem teljes megoldás a 
fi zikai arany?

Bika vagy medve? A tőzsdei „ál-
latkert” lakói közül a med-

ve a veszélyesebb, 
ugyanis, ha elin-

dul a lejtőn, 
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könnyen magával rántja befekte-
téseink értékét is. Aki csak � zikai 
aranyban tartja a vagyonát, an-
nak az aranyra vonatkozó, azaz a 
„medve” befektetési piacokkal el-
lentétes irányú növekedő tenden-
cia igencsak megnövelheti a gya-
rapodással kapcsolatos reményeit. 
Azaz a piacok megnyugvása után a 
megszerzett rendkívüli többlet el is 
veszhet. A befektetési arany (nem 
� zikai arany) ezzel szemben nem 
jelent pillanatnyi jelentős kocká-
zatot az értékőrzésnek köszönhe-
tően. Nagyon fontos érteni ezt a 
különbséget ahhoz, hogy a befek-
tetéseink területén a legoptimáli-
sabb döntéseket tudjuk meghozni.

Megfelelő tudás nélkül 
többszörös a kockázat

Cipőt a cipőboltból – ezt az arany-
mondást még senki sem tudta 
megcáfolni. Ha jogi tanács-
ra van szükség, akkor 
jogászhoz fordulunk. 
Vállalkozásunk köny-
velését megfelelő 
szakemberre bízzuk. 

Ha egészségi problémánk van, ak-
kor orvoshoz fordulunk. Autón-
kat megfelelő szervizbe visszük. 
Ha pénzügyi döntéseket hozunk 
megfelelő szakembert válasszunk. 
Pammer Gábor személye ol yan 
garancia lehet a fent említett 22 
év és 70 ezer megbízás alap-
ján, amely megfelelő irányt 
adhat Önnek a pénzügyi 
világ útvesztőiben.
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