Alt?n de?er korumaya yönelik bir yat?r?m arac?d?r
Acil durumlarda bir de?i? toku? objesi olarak da kullan?labilir (Anahtar kelime: nakit
yasa??)
Alt?n katma de?er vergisinden muaft?r, bu nedenle örne?in gümü? ve platinden daha
uygun fiyata al?nabilir
Alt?n bilinen ?ekliyle, di?er de?erli metallere göre daha iyi i?lem görür
Bankalardan ve finans kurulu?lar?ndan ba??ms?zd?r (Anahtar kelime: devletin
hesaba eri?imi, alacakl? yükümlülü?ü)
Gerçek fiziksel de?eri vard?r (Sadece güvene ya da ka??da dayal? de?ildir)
Kriz zamanlar?nda risk da??t?m? (Gerçek de?er yat?r?mlar? alan?nda bir alternatif)

Alt?n uzun vadeli bir yat?r?md?r
Paras?n? alt?na yat?ran uzun vadeli dü?ünür, bu en az on y?llar anlam?na gelir. Alt?n, di?er
yat?r?m araçlar? halk?n ya da piyasan?n güvenini kaybetti?inde kendini her zaman
ispatlam??t?r. O zaman alt?n fiyatlar? a??r? yükselir. Sar? de?erli metalin tersine para al?m
gücünü kaybeder. Ancak böyle ortamlarda birçok ki?i yast?k alt?ndakini bozdurmak durumunda
kal?r, piyasada ev say?s? artar, piyasadaki arz fazlal???ndan dolay? fiyatlar dü?er. Ancak alt?n
piyasada sadece s?n?rl? olarak mevcuttur. Di?er yat?r?m araçlar?n?n tersine arz fazlas?
nedeniyle bugüne kadar bir dü?ü? ya?anm?? de?ildir.
Bir ekonomik kriz ya?ad?k, baz?lar?na göre ise hala devam ediyor ve hatta tepe seviyesine
henüz ula?m?? de?il. Bu tepe seviyesiyle kar??la?t?r?nca 2008 krizi solda s?f?r kalacak. 2001
ila 2011 aras? alt?n fiyatlar? dört kat?na ç?kt?, 2011 y?l?nda ise tepe noktas?na eri?ti. Özellikle
ekonomik kriz dönemindeki y?llar, borsa ve yat?r?mc?lar için çalkant?l? y?llard?. Birçok ki?i
Avronun çökmesinden korktu, bu durum da külçe alt?na ve alt?n sikkelere olan talebi (örne?i
Viyana Filarmoni) büyük oranda art?rd?. E?er bir finansal kriz daha ya?an?rsa ya da herhangi
bir kur dü?erse, alt?n?n de?erini korumas? hatta de?er kazanmas? kuvvetle muhtemeldir.
Geçmi?te a?a??daki durum gözlemlendi: Toplumda belirsizlik ne kadar yüksek olursa, örne?in
finansal kriz nedeniyle, insanlar?n alt?na olan güvenleri de o kadar art?yor.
Bununla birlikte, alt?na yat?r?m yaparken baz? hususlar?n göz önüne al?nmas? gereklidir. ?yi
ürünler mükemmel ürünlerden, sayg?n tacirler de sorumsuz sat?c?lardan farkl?d?r.

Alt?n al?rken nelere dikkat etmek gerekir?
Her alt?n birbirinin ayn? de?ildir! Örne?in mücevher e?er bir tarihi kültürü bar?nd?rm?yorsa
mücevher almak bir yat?r?m olarak de?erlendirilmez. Ayn? ?ekilde bankalar için büyük külçeler
üreten üreticilerden külçe alt?n sat?n almak daha makul bir çözümdür (Good Delivery Üreticiler
). Gerçi di?er külçe alt?nlar da ayn? alt?n miktar?na sahip olabilirler ama bankalar ve birçok
di?er de?erli metal tacirler taraf?ndan sat?n al?nmayacaklard?r. Good Delivery Üreticiler
taraf?ndan üretilen külçeler tüm dünyaca kabul görürler. Bu durum, bu üreticilerin y?llar boyu
lisansa sahip olmalar?ndan dolay?d?r.
Sayg?n bir tacir, ürünlerinin avantajlar? kadar dezavantajlar?n? da söyleyecek, size yeterince
zaman ay?racakt?r. Bunlar iyi bir hizmetin parçalar?d?r. Gold & Co. bünyesindeki de?erli metal
uzmanlar? size dan??manl?k yapacak ve alt?n al??? ile ilgili tüm sorular?n?z?
cevaplayacaklard?r:
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Külçe alt?n m? almak yoksa alt?n sikke mi almak sizin için daha avantajl?d?r?
Bu ürün s?n?flar? içerisinde hangi de?erde ya da s?rada ürün alacaks?n?z? Örne?in
küçük Düka alt?nlar? m? almak yoksa onsluk Viyana Filarmoni mi almak daha
mant?kl?d?r?
Ya?am ko?ullar?n?z de?erlendirildi?inde ne kadar para yat?rmak mant?kl? olacakt?r?
Külçe alt?nlar?n?z sertifikal? m?d?r?
Alt?nlar? nerede sakl?yorsunuz?
Alt?n sat?n almak için do?ru zaman ve do?ru fiyat nedir?
Hangi ürünler sat??a daha uygundur ve al?? sat?? fiyatlar? aras?nda ne kadar fark
vard?r?
En iyi fiyat/performans oran?ndaki en yüksek esneklik seviyesine nas?l eri?iyorsunuz?
Hangi ürünleri gram cinsinden hesapl?yorsunuz ve hangilerinden kaç?nmak gerekir?
Alt?n ile gümü? al??? aras?nda ne fark vard?r?

Alaca??n?z ürünlerin da??l?m? ve de?erleri istekleriniz ve ihtiyaçlar?n?zla yak?ndan ili?kilidir.
Her sayg?n de?erli metal taciri, ihtiyaçlar?n?z? kar??layacak miktar konusunda dü?üncenizi
ö?renmek isteyecektir. ?ster halihaz?rda alt?na yat?r?m yap?yor olun ve hangi formda alt?na
sahip olursan?z olun, yat?r?m yapaca??n?z miktar önemli bir rol oynayacakt?r. Bu bilgi, do?ru
külçe alt?n ve alt?n sikke oran?n? yakalamakta oldukça önemlidir. A??rl?k belirlendikten
sonraki ad?m size uygun ürünleri bulmakt?r. Sayg?n bir tüccar size dan??manl?k yapacak ve
tüm sorular?n?z? dikkatle yan?tlayacakt?r.
Gold & Co. bir aile i?tirakidir ve alt?n konusunda 120 y?ll?k bir tecrübeye sahiptir. Firma
yönetimi ve di?er tüm çal??anlar Alt?na yat?r?m, de?erli metallere yat?r?m (alt?n, gümü?,
platin) ya da alt?n al??? konular?ndaki tüm sorular?n?z? profesyonel bir bak?? aç?s?yla
yan?tlamaktan mutluluk duyacaklard?r. Hizmetlerimizden yararlan?n ve size alt?n al???
konusunda ba?lay?c?l??? olmayan ve ücretsiz dan??manl???m?z? sunmam?za izin verin.

Alt?n al???nda risk mevcut mudur?
Her türlü yat?r?m gibi, alt?n al??? ve sat???nda da hem f?rsat hem de risk mevcuttur. Alt?n
fiyatlar?ndaki dalgalanman?n yan?nda kur dalgalanmalar? da alt?n yat?r?m?n?z?n de?er
kazanmas?na ya da de?er kaybetmesine yol açan bir faktördür. Örne?in alt?n?n fiyat?n?n
Amerikan Dolar? cinsinden dü?mesi, alt?n?n?z?n otomatik olarak daha de?ersizle?ti?i
anlam?na gelmez. Amerikan Dolar? Avro kar??s?nda güçlü oldu?u müddetçe, alt?n?n
fiyat?n?n Amerikan Dolar? cinsinden dü?mesiyle Avro cinsinden kar elde edilebilir. Bu durumla
son y?llarda çok kar??la??lm??t?r. Bununla birlikte alt?n binlerce y?ld?r de?erini koruyan bir
yat?r?m arac? olmu?tur, hatta en kötü hava ko?ullar?nda bile rengini ve güzelli?ini muhafaza
eder.
Özellikle kriz dönemlerinde, riski minimize etmek ve gerçek de?eri sat?n alabilmek için
varl?klar?n?z? ak?ll?ca da??tmak oldukça do?ru bir yakla??md?r. Klasik yat?r?mlar de?er
kaybetse bile alt?n?n de?erini koruma olas?l??? yüzy?llar boyunca gelen tecrübeyle sabittir.
Ayr?ca yine yüzy?llar?n tecrübesiyle alt?n sürekli de?erini korumu?tur ve bu nedenle uzun
vadeli yat?r?m için idealdir.
Bununla birlikte alt?na faiz verilmez, bu nedenle mü?terilerimize varl?klar?n?n sadece %10-20
aras?n? alt?na yat?rmalar?n? öneriyoruz. ?u anda ya?anan dü?ük faizler nedeniyle bu oran
biraz daha yukar? çekilebilir.
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Tarihte alt?n
Alt?n eski M?s?rl?larca “konvertibl para” olarak de?erlendiriliyordu. Alt?n o dönemde parayd?.
Özellikle mal al??? ve sat???nda külçe alt?n ve alt?n sikkeler kullan?l?yordu. M?s?rl?lar de?erli
metali tan?yor ve de?erini iyi biliyorlard? – kayna??n do?al olarak s?n?rl? olmas? tarihte her
zaman belirli bir de?ere sahip olmas?n? sa?lam??t?r. Her sava?ta (1. Dünya Sava??, 2. Dünya
Sava??, hatta bugün – örne?in Ukrayna, Libya, Irak vb.) sava?? kazanan öncelikle kaybedenin
alt?n rezervlerini ele geçirmi?tir. Büyük alt?n miktar? kazanan taraf?n para birimini
güçlendirmi?tir.
Alt?n standard? resmi olarak kald?r?lm?? olmas?na ra?men, bugünlerde paran?n de?erini
korumak için alt?n kar??l??? ya da belirli bir yüzdesi rezerve edilir. 2015 Avrupa Merkez
Bankas? (EZB) Avronun de?eri sa?lama almak amac?yla 15.794 ton alt?n sat?n ald?.
Alt?n ve gümü? sikkeler gibi fiziksel ödeme araçlar?n?n yan?nda, bugün kulland???m?z
elektronik paran?n ve bunun sonucu meydana gelen modern finans enstrümanlar? geli?mi?tir.
Bununla birlikte bu tip ödeme araçlar? spekülasyonlardan ve kur dalgalanmalar?ndan büyük
oranda etkilenir ve k?smen krize oldukça yatk?nd?r. Bu özellikle son y?llarda alt?n fiyatlar?nda
görülen bir durumdur. Tüm dünyadaki yat?r?mc?lar?n paralar?n? al?p alt?na yat?rd?klar?
gözlemlenmi?tir. Bu büyük talep alt?n fiyatlar?n? yükseltmi?tir: 2001 y?l?ndan 2011 y?l?na
kadar alt?n?n bir onsunun (31,1 gram) fiyat? 257 Amerikan Dolar?ndan 1.837 Amerikan
Dolar?na ç?km??t?r. Bu ons ba??na yüzde 715 yani 1.412 avro art??a kar??l?k gelmektedir.
Gerçi uzmanlar?n tahminleri birbirleriyle farkl?l?k gösteriyordu ama ço?unluk orta vadede bir
yükseli? öngörmü?tü. Yine de tahminlere oldukça dikkatle yakla?mak gerekir.
Geçmi?teki büyük de?er art???na ra?men, alt?n k?sa vadeli spekülatif yat?r?mlar için uygun bir
araç de?ildir. Fiziksel formda olsa bile k?sa vadeli spekülatif yat?r?mlar için tavsiye etmiyoruz.
Paras?n? orta veya uzun vadeli olarak de?erlendirmek isteyenler için alt?na yat?r?m oldukça
güvenli bir yat?r?md?r.
E?er sorular?n?z varsa, bizimle her zaman ileti?ime geçebilir ya da bizi ziyaret edebilirsiniz.
?ubelerimizde size olas? en iyi hizmeti verebilmek için sizi samimi ve yetkin bir arkada??m?z
bekliyor olacak. Ziyaretinizden memnuniyet duyaca??z!
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