Arany, mint biztonsági aranytartalék!
-

Uniós csatlakozásunk óta, lehetőségünk van befektetési célból színaranyat vásárolni fizikai formában.
Sőt mindezt akár a Békéscsaba Luther u. 12. szám alatti irodánkban, a nagy tapasztalattal
rendelkező kollégánk segítőkész közreműködésével, a legkedvezőbb feltételekkel is megteheti.

-

A hosszú távú jövőjét tudja bebiztosítani az arannyal. Az arany nem feltétlenül a gyors nyereséget hozó
befektetés, ellenben értékállóságot és biztonságot jelent. A mai ingoványos pénzügyi helyzetben szó
szerint aranyat ér az állandóságával és értékállóságával.

-

Az arany értéke a világon mindenhol elismert és garantált, függetlenül egy adott ország politikai
berendezkedésétől, gazdasági helyzetétől, a különféle valutáktól, az eltérő kulturális hagyományoktól
vagy egyéb körülménytől.

-

A pénzügyi válság miatt csökkent a befektetők bizalma számos befektetési formában. Egyedül az
aranyban eszközölt befektetések iránt maradt töretlen a bizalom, hiszen az még a gazdasági válságok
idején is őrzik értéküket. A különböző pénzügyi befektetésekkel szemben az arany jelentős
biztonságot jelent.

-

Az arany – a többi befektetési formához
képest – jelentősen biztonságosabb. A pénz
befektetések bizonytalanságát okozhatja az
infláció, hogy a bankok kevesebb kamatot
adnak, mint a valós infláció. A tőzsdékhez
sokszor nem elég még a komoly szaktudás
sem, mivel a válság ott is érezteti negatív
hatását. Az ingatlanbefektetés ugyan általában
stabil, de komoly tőke kell a vásárlásához,
nem is beszélve az ingatlan eladás világméretű
válságáról.

-

Az arany semmiben sem különbözik más
valutáktól, önmagában egy valuta, és pedig
bizonyítottan a világ leghosszabb életű és
legstabilabb valutája. Az arany a világon mindenütt a helyi fizetőeszközre beváltható, ezáltal az arany
egy univerzális pénzhelyettesítő, és évezredek óta megbízható értékőrző.

Svájci aranyat forgalmazunk, minden rejtett költség nélkül, fizikai formában, az egy grammostól, az ezer
grammosig! Forintban fizethet, a fizetés pillanatában fixáljuk az árat, eredetiség igazolással, a minőségről
a svájci finomító is kezeskedik!
A nálunk vásárolt nemesfémekre, visszavásárlási garanciát biztosítunk, a mindenkori világpiaci árhoz
viszonyított áron! Ha bizonytalan, vagy vannak még kérdései, akkor kérjen személyes megbeszélésre
időpontot az elérhetőségeink valamelyikén!
Az arany világpiaci ára jelenleg befektetésre javasolt, és mi további haszonnövelő kedvezményt biztosítunk
tisztelt ügyfeleink részére!
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