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Kedves Befektető! 
 
Kisgyermekként nyilvánvalóan nem én voltam az egyedüli kisfiú, aki 
nagy autóról, szép házról, rengeteg pénzről és a világ megismeréséről 
álmodott. Én személy szerint kutatóbúvár szerettem volna lenni, aki 
rengeteget utazik, kutatja a tenger fenekét, majd megtalálva a sok 
elsüllyedt kincset gazdaggá válik, amiből aztán az álmai többi anyagi 
vonzatát megvalósítja. 
 
Ezek az álmok, vágyak később célokká értek – tudtam idővonalat 
hozzárendelni vágyaimhoz. És persze megjelentek azok a felnőttes 
kívánságok, mint a boldogság, szerető család. 
 
Minden ember tulajdonképpen ugyanarra vágyik, hogy boldogságban 
éljen, biztonságban legyen a pénze, ezáltal a szeretteit is 
biztonságban tudhatja. 
 
Gratulálok a döntésedhez, hogy a fáradtságos munkával, vagy szerencsével megszerzett pénzedet 
készülsz befektetni a legbiztosabb üzletbe. Tele van a fejed jobbnál jobb tanácsokkal, amiket a 
legeslegjobb szakértőktől, brókerektől, szomszédoktól, kollégáktól, és barátoktól sikerült az elmúlt 
időszakban beszerezni. 
 
Ezzel a rövid, de rendkívül hasznos összefoglalóval, némi szükséges szakmaisággal és idegen szóval, 
de mégis emberi nyelven igyekszem Számodra összefoglalni mindazokat a javaslatokat, amelyek 
alapján a befektetésre szánt pénzeddel kapcsolatban a legjobb döntést hozhatod. Igyekeztem az 
életből kiragadni pár, szinte esettanulmányba illő megtörtént eseményt, hogy érzékeltessem: 
óriási a tét. A befektetésedhez fűzött reményeid megvalósulása függ attól, hogy ezeket a 
tanulságokat, tanácsokat megfogadod-e, vagy sem. 
 
 

Baráti tisztelettel: Fehér Zoltán 
A RAYA-CONSULTING, s.r.o. 

Ügyvezető Igazgatója 

BEVEZETŐ 
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Egy még friss történettel kezdem ezt a fejezetet. Megtörtént esetről van szó, a neveket, 
foglalkozásokat viszont megváltoztattam. 
 
Egy város közterület kezelőjére – legyen ő Béla -rámosolygott a szerencse: nyert a lottón, nem is 
keveset. Barátai között hamar sztárrá vált, hívták ebédekre, vacsorákra. Hirtelen nagyon sok „jó 
barátja” lett. Végül az egyik legjobb barát, egy helyi nagyvállalkozó, elmesélte neki, milyen 
hatalmas hozamot lehetne elérni egy számítógépes számítási kapacitást bérbeadó cégen keresztül. 
 
A nagyvállalkozó bemutatott hősünknek egy másik vállalkozót, akinek már ez a pénzcsinálási 
módszer állítólag régóta működött. Bélának csak meg kellene vásárolnia pár gépet és abban a 
percben elkezdene dőlni a pénz. Két év alatt térülne meg a befektetés, azaz évi kb. 50%-ot 
kamatozna a nem kevés milliója. 
 

Természetesen Béla belement, hiszen az ember 
mégiscsak alapvetően egy kapzsi lény. Több tízmillió 
forintot fektetett be olyan számítógépekbe, amiket 
életében nem is látott. 
 
Ezek a sosem látott számítógépek a virtuális 
internetes térben virtuális számításokat végeztek és 
ennek a sok virtuális dolognak csak egyetlen opció 
lehetett a vége: virtuális pénz, azaz semmi. 
 
 

 
 
 
Tanulság: Ne higgyünk a mézes-mázas információknak, a teljességgel alaptalan, több tíz-, esetleg 
százszázalékos kamatoknak. 
 
Ennyi kamatot nem lehet ésszerűen és jogszerűen generálni semmilyen üzleti modellben. Sose 
higgy a „csak ma és csak most” típusú befektetési ajánlatokban: ezek idő szűkösségének az érzetét 
(veszteségtől való félelmet) hivatottak benned kelteni, visszaszorítva a természetes 
gyanakvásodat. 

1. tanács: Túl szép a menyasszony? 

Ne higgyünk a teljességgel alaptalan, több tíz-, 
esetleg százszázalékos kamatot ígérő befektetéseknek! 
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Térjünk vissza Bélához. 
 
Hősünk meggyőzésében rendkívül nagy szerepet játszott a helyi nagyvállalkozó, aki kialakította a 
bizalmi hidat. Ez az a híd, amelyen a messziről jött vállalkozó bizalmába férkőzött a pórul járt 
közterület kezelőnknek. Ennek a vállalkozónak bonviván fellépése volt, magabiztos stílusa. 
Jómagam is megismerkedtem vele egy közös vacsora alkalmával. 
 
Aprólékos igényességével azt a látszatot keltette Bélában, hogy régen túl van a „vízválasztón”. Úgy 
tűnhetett, gazdag és sikeres vállalkozóról van szó, aki élete legnagyobb bizniszét – amiből ő is 
megalapozta jólétét – kész megosztani a legjobb barátja immár legjobb barátjának. Micsoda 
nemes gesztus! 
 
Lényegében úgy ecseteltethette a biznisz 
modelljét, ahogy akarta: hiszékeny, naiv és 
világot nem látott hősünk azonnali 
hatállyal bedőlt. Amikor viszont már fizetni 
kellett volna a számítógép bérletet, az 
illető nyomtalanul eltűnt és azóta sem 
lehetett vele kommunikálni. 
 
A vállalkozó néha küld egy nyugtató SMS-t, 
hogy „Minden rendben van, viszem a 
pénzedet”, vagy „Éppen most váltottam a 
forintot euróra és késő este viszem”, de 
ennél több nem történik, a pénz nem jut el 
a várományosához. 
 
 
 
Tanulság: Ne higgy el mindent egy messziről jött embertől, még ha a legjobb ismerősöd is mutatja 
be. Vedd figyelembe, hogy az ismerősöd, aki bemutatja az új barátot, hiteles, gerinces emberként 
viselkedett-e veled a korábbiakban. Kérj bizonyítékokat, kimutatásokat, adatlapokat az új 
lehetőség teljesítményéről! Minden ilyen jellegű tranzakcióról legyen szerződésed! Akár ügyvéddel 
meg is beszélheted. Aláíráskor, pénz átadáskor legyenek tanúk. Ne dőlj be olyannak, hogy „ha nem 
kell róla papír, nem kell adót fizetned és így jobban jársz”. Papír és tanúk nélkül rendkívül nehéz 
bármit is bizonyítanod a hatóságok előtt, ráadásul sok esetben törvénytelen. 

2. tanács: Messziről jött ember azt mond, amit akar…! 

Kérjünk bizonyítékokat, kimutatásokat, adatlapokat, 
az esetleges új befektetési lehetőség teljesítményéről! 
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Mielőtt bárkinek is odaadod megtakarított, talált, örökölt, vagy akármilyen más címen 
megszerzett pénzedet, nézz utána a cégnek is, melyre azt rábízod. 
 
Egy céggel kapcsolatban a következőknek nézz utána – fontossági sorrendben: 
 

1. Gazdasági eredmények évekre visszamenően. 
2. Van-e iroda, ahová be lehet menni, van-e telefonszám, amit fel is lehet hívni? 
3. Az iroda címe egyezik-e a cégbejegyzésben feltüntetett címmel? Ha nem, nézz utána, 

székhelyszolgáltatónál van-e a cégbejegyzésben feltüntetett cím. Ha igen, légy óvatos! 
4. Kik a cégtulajdonosok? 
5. Tanúsítványok, Etikai kódex. 
6. Vállalkozási forma. 
7. Hány éve van a piacon? 

 
Egy egyénnel kapcsolatban nézz utána a szociális 
hálójának, Facebook oldalának – hogyan jelenik meg 
ezeken a fórumokon, kik a barátai, kik lájkolják a 
kommentjeit, posztjait. Ezek az információk sokat 
elárulnak a cég nevében fellépő emberről, 
kiszűrheted a gyanús elemeket. 
 
Sajnos a piacon itt-ott megjelennek hiénák, akik alapítanak egy új kft-t, felfújják a céget, különböző 
rendkívül jó ajánlattal megkörnyékeznek sok embert, majd, amikor a kifizetésre kerül sor, a 
cégvezető veszi sátorfáját és odébbáll melegebb vidékre. Akkor meg már bottal ütheted a nyomát, 
feljelentheted a hatóságnál, perelheted – a pénzed már lényegében odaveszett. 
 
 
 
Tanulság: Bízz az emberek jóakaratában, de nézz utána ki, milyen cégháttérrel és mit ajánl neked. 
A jelenlegi információs korban nem nehéz megbízható adatokat találni emberekről, cégekről. 
Némelyek ezek közül ingyenesek és nyilvánosak, némelyek viszont fizetősek. Tanácsom az, hogy 
első körben gyűjtsd be az ingyen elérhető információkat, és ha azokat nem találod elégségesnek, 
inkább fizess pár ezer forintot most egy infocégnek, mint hogy elveszítsd a pénzed! 

3. tanács: Nézz utána a cégnek és a nevében fellépő személynek! 

Bízz az emberek jóakaratában, de nézz utána ki, 
milyen cégháttérrel és mit ajánl neked! 
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Jövedelem kiegészítésre vágysz egy későbbi időpontban? Vagy van fix jövedelmed, amiből vígan 
megélsz, de a befektetéssel annak folyamatos kiegészítése a célod? Vagy csak félre akarod tenni, 
idősebb korodra, unokáknak, gyermekeknek, mivel a bankban nevetséges kamatot kapsz a 
pénzedért? Jó ezeket tisztázni mindjárt a legelején! 
 
A lényeg a befektetésnél mindig az, hogy a befektetendő pénzre jelenleg nincs szükséged, és 
bizonyos időtartamon belül sem lesz rá valószínűleg szükséged. Épp ezt a bizonyos időtartamot 
hívjuk befektetési horizontnak. Ezt a kifejezést jegyezd meg jól, mivel rendkívüli fontossággal bír – 
később vissza is térek hozzá. 
 
Nézzük meg, hogy a leggyakoribb befektetési formák milyen jellemzőkkel rendelkeznek a célokat 
illetően. 
 

Forma Elsődleges cél Másodlagos cél 

Ingatlan Folyamatos jövedelem kiegészítés Öröklés 

Értékpapír Későbbi jövedelem kiegészítés Életjáradék 

Állampapír Későbbi jövedelem kiegészítés Nincs 

Életbiztosítás Későbbi jövedelem kiegészítés Életjáradék 

Nemesfém Későbbi nagy összegű jövedelem kiegészítés Öröklés 

 
 
 
Tanulság: Úgy válaszd meg a befektetési formát, hogy a befektetési horizont a számodra a 
legmegfelelőbb legyen. Ha fiatalkorú vagy, nem fog még különösebben érdekelni a nyugdíj-
kiegészítés, öröklés. Ha középkorú vagy, akkor leginkább a nagy hozamú, akár hosszú távú 
befektetések fognak érdekelni. Idősödő korban viszont az öröklés, valamint az életjáradékot 
biztosító befektetések lesznek valószínűleg a legérdekesebbek. 
 
Nézd első sorban a saját, személyes érdekedet, még akkor is, ha az első pillantásra önzőnek is 
tűnhet. Ne feledd, hogy általad megkeresett, szerzett pénzről van szó. Élvezd a pénz által adott 
szabadságot! 

4. tanács: Mit szeretnél elsősorban a pénzeddel elérni? 

Úgy válaszd meg a befektetési formát, hogy a befektetési 
horizont a számodra a legmegfelelőbb legyen! 
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A hozam és a rizikó lehetnének akár szerelmespár is, hisz minden esetben kéz a kézben, párosával 
járnak. Nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy egyenesen arányosak egymással. Mit jelent ez? 
Nem kevesebbet, mint azt, hogy a nagy hozamot hozó befektetések nagyobb rizikóval is társulnak. 
Ennek persze a fordítottja is igaz: ha kisebb a kockázat tűrő képességed, akkor bizony számolnod 
kell az alacsonyabb hozammal. Léteznek viszont alacsony hozamú, egyúttal nagy rizikójú 
befektetési formák is: ha ilyet találsz, messzire kerüld el, mert ettől rosszabb kombináció nincs a 
világon! 
 
A hozam/rizikó páros figyelembe vétele mellett nagyon fontos paraméter az ún. befektetési 
étvágyunk. Ez teljesen egyéni, leginkább talán attól függ, hogy milyen könnyen jutottunk a 
pénzünkhöz. Van egy kedves angol mondás: „Easy come, easy go”, ami magyarul „Könnyen jött, 
könnyen megy”. A befektetési étvágy mondja meg, milyen messze vagyunk hajlandóak „agyilag” 
elmenni egy adott hozamért. A következő ábra segít eligazodni ebben. 
 
 

Feltételezett éves hozam 
 

Befektetői étvágy 
 

Konzervatív 
Óvatos 

Megfontolt 
Dinamikus 

Agresszív 
Kompromisszumot nem ismerő 

 
 

 

Elvárások  
 
Nem akar veszteni 
Legalább egy kis nyereség 
Jó nyereség, elfogadható rizikó 
Merésznek áll a világ 
Erős idegzetűeknek 
Befektetési kalandoroknak 

 
Az ábrából látni, hogy akár minden pénzünket is elbukhatjuk, ha rossz lóra teszünk. Viszont 
pénzünket megsokszorozhatjuk, ha jó lóra teszünk. No ettől légy okos! 
 
 
Tanulság: Mivel a befektetői étvágy és a jó szerencse kombinációja mondja meg, mi lesz végül is a 
pénzünkkel, egyet tudok ajánlani: a befektetésre, főleg a rizikósabb fajtákra, tekintsünk úgy, mint 
játékra. Ha bejön, örüljünk, ünnepeljünk, ha nem, akkor sem szabad kardba dőlni. 
 
Játsszuk ezt a játékot a szabadon rendelkezésre álló pénzünkkel, élvezzük ki addig, amíg nyerő 
szériánk van. Az élet már csak ilyen: játszadozunk, egyszer fent leszünk, egyszer pedig lent és tudni 
kell kiszállni. Általános vélekedés, hogy mindig csak annyit tegyél befektetésbe, ami – ha elbukod – 
nem fáj annyira, azaz nem veszélyezteti az egzisztenciádat! 

5. tanács: A hozam és a rizikó alapvető összefüggései 

A befektetői étvágy és a jó szerencse kombinációja 
mondja meg, mi lesz végül is a pénzünkkel. 
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Lassan elérkezünk a legfontosabb kérdéshez: mibe fektessünk bele, hogy a célunkat elérjük? 
Különbözőképpen kell ugyanis gondolkodni, ha hosszú, vagy ha rövid távú céljaink vannak. Mint 
azt a negyedik tanácsnál leírtam: lényeg a befektetési horizont. 
 
Vizsgáljuk meg tehát a legismertebb befektetési formákat, de egészítsük ki a szempontokat pár 
érdekes újjal, mint a „Törődés” és „Anonimitás”. A törődés a befektetés állagának megőrzése 
érdekében, a későbbiekben kifejtett energiát és pénzt jelenti. Egy ingatlant takarítani kell, füvet 
nyírni. Ha bérbe adjuk, akkor bérlőket keresni, azokat felügyelni, fizetni a közmű számlákat, stb. Az 
anonimitás pedig bizonyos esetekben szempont lehet, mivel nem mindenki szereti nyilvánvalóvá 
tenni vagyoni gyarapodását. 
 

Befektetések Ajánlott horizont Rizikó Hozam Anonim Törődés 

Ingatlan Közepes és 
hosszú 

Alacsony Közepes Nem Nagy 

Értékpapír Közepes és 
hosszú 

Magas Magas Nem Nincs 

Állampapír Rövid és közepes Alacsony Nagyon alacsony Nem Nincs 

Életbiztosítás Közepes és 
hosszú 

Alacsony Nagyon alacsony, 
esetenként 
veszteséges 

Nem Van 

Befektetési 
alapok 

Hosszú Portfoliótól 
függ 

Portfoliótól függ Van Nincs 

Művészet Hosszú és  
nagyon hosszú 

Kiszámíthatatlan Kiszámíthatatlan Van Kevés 

Nemesfém Hosszú és  
nagyon hosszú 

Nagyon 
alacsony 

Közepes, magas 
potenciállal 

Van Nincs 

 
(Horizont: rövid: 1–3 év, közepes: 3–5 év, hosszú: 5–10 év, nagyon hosszú: 10 év fölött)  

 
Egyértelműen látszik, hogy az életbiztosítás és az állampapírok tulajdonképpen nem is alkalmasak 
a befektetésre, mivel az esetleges infláció voltaképp elmossa az összes hozamot. Ezek tehát egy 
esetleges befektetés szempontjából ki vannak lőve. 

6. tanács: Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb befektetést! 

Alakíts ki egy portfóliót, az aranynak, mint 
koncentrált értékmegőrzőnek, 10–30%-ig adj teret! 
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Az ingatlan rendkívül megfelelő és hosszú távra alkalmas befektetésnek tűnik, de meglehetősen 
gyakori törődést kíván, ami viszi energiánkat, pénzünket. Ha nem fordítjuk rá ezt a törődést, 
akkor az állaga romlik és ezáltal az értéke is csökken. Csak olyanoknak javaslom, akik a 
szükségszerű törődést is be tudják vállalni. 
 
A befektetési alapok és értékpapírok nagyon megfelelőek közép és hosszú távra. Sok remek 
bróker cég van a piacon, akik meg tudják tervezni az igényeknek és befektetői étvágynak 
megfelelő kombinációt. A gond ott van, hogy nagyon kell érteni ezekhez a befektetési 
módokhoz, hogy igazán jó hozamot tudjunk elérni. 
 
A brókercégeknek érdeke ellentétes a miénkkel, hisz míg mi alacsony rizikó mellett a legnagyobb 
hozamot szeretnénk elérni, ők általában a stabilabb, rizikómentes, de állandó (kis) hozamot hozó 
befektetéseket részesítik előnyben. Sok kicsi sokra megy alapon. 
 
A hosszútávú értékmegőrzésre és vagyoni gyarapodásra a leginkább 
megfelelőek a nemesfémek, mivel nagyon alacsony rizikó mellett a befektető 
közepes, akár 10%-ot is meghaladó (2017-et írunk) hozamot elérhet. Nem 
beszélve arról, hogy a prognózisok azt mutatják, hogy a közeljövőben az 
arany árfolyama az USD-hoz képest akár a jelenlegi 7-8 szorosára is nőhet, 
tehát unciánként (31,1gramm) akár 7.000–10.000 USD-re! 
 
Különbséget kell viszont tennünk az arany, az ezüst, a palládium és a 
platina között is, ami kissé trükkössé teszi ezt a befektetési módot. Az arany 
jó hozamot hozott már 2016-ban is (8,5%) és véges mennyiség van belőle. 
Koncentrált érték-és vagyonmegőrző nemesfém, hosszú távban kell vele 
gondolkodni. A világ szinte minden országában ÁFA mentes. 
 
Az ezüst viszont a trükkösebb, mivel használata miatt állandóan „kopik” a piacról, tehát a 
tartalékok fogynak. Nem annyira koncentrált értékmegőrző, mint az arany. Mivel állandóan 
kopik, veszik ki a piacról és még nem érdemes annyi energiát és erőfeszítést befektetni a 
visszanyerésébe, mint az aranyéba, ezért nagyon hosszú távlatokban lehet komoly 
értéknövekedést elvárni. Nagy hátránya viszont, hogy ÁFA tartalmú. 
 
 
 
Tanulság: Válaszd ki a legfontosabb 5 paraméter figyelembevételével a legmegfelelőbb 
befektetési módot. Még jobb, ha ezeknek a kombinációját! Mindenkinek azt javaslom, hogy a 
rendelkezésre álló szabad pénzmennyiség alapján alakítson ki egy portfoliót, melyben az 
aranynak, mint koncentrált értékmegőrzőnek, 10–30%-ig adjon teret. A többit szabadon a fenti 
táblázat figyelembe vételével alakítsák ki: vegyenek ingatlant, értékpapírt, stb. 
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A befektetésekkel kapcsolatban a legnehezebben lekövethető dolgokhoz értünk, és ezek a 
hozamra ható külső hatások, faktorok. Megpróbálom összefoglalni a legmarkánsabb hármat: A 
politika, majd a politika, végül a politika. 
 

 
 
Meglepőnek tűnik? Pedig nem az! Ha lefordítom a fent említett hármast „magyar nyelvre”, akkor a 
következőt fogjuk látni: A politika, majd a piacok, végül a demográfia. Ugye most már látható, 
hogy mind a három hatás közös nevezője a politika? 
 
A világban a kulisszák mögött átrendeződés van folyamatban. A vezető nagyhatalmak, a 2008-as 
világválságból nem sokat tanulva, egy új világválság felé vezetik a világot, aminek az egyértelmű, és 
az elemzők között is jól látható jelei az úgynevezett valutaháború, ennek folyamodványaként pedig 
gazdasági háború. (Ezekről olvashatsz a blogon, de a hírlevelekben és a Facebookon is érintjük a 
témát.) 
 
A világ pénzügyi átrendeződése a második világháború után történt, 1944-ben, Bretton Woods-
ban megrendezett konferencián. Ekkor a nyertes nagyhatalmak kiosztották egymás között a 
kártyákat, bevezették az arany sztenderdet és az amerikai dollár (USD) lett a világ vezető 
tartalékképző valutája. 

7. tanács: Értsd meg a hozamra ható elsődleges faktorokat! 

Egy esetleges pénzügyi összeomlás esetén csak 
a fizikai befektetések lesznek mérvadók és 

piacképesek – tehát az ingatlan és a nemesfém! 
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Jelenleg a világ összes pénzforgalmának 
80%-a USD-ban történik! Várható viszont, 
hogy ez a helyzet nem sokáig fog már 
tartani, és egy új átrendeződésnek leszünk 
rövid időn belül tanúi. Amennyiben rosszul 
választjuk meg a befektetési portfoliónkat, 
tehát nem fektetjük a rendelkezésre álló 
szabad javaink egy részét aranyba, nagyot 
bukhatunk. 
 
A piacok egy hatalmas kötélhúzó játékra 
emlékeztetnek,  ahol  az  egyik  fél  a  szabad, 

szabályozás nélküli (deregulált) piacok mellett, míg a másik a szabályozott (kötött, regulált) piacok 
mellett kardoskodik. A végleges döntés viszont ismét a politika kezében van, mivel az országok 
kormányai határozzák meg a nemzetgazdaság, ezáltal a piac működését. 
 
Mit keres viszont a demográfia a listán? A válasz egyszerű: az arab országok kivételével a világ 
gazdaságilag legfejlettebb országai öregszenek. Egyre több nyugdíjast kell eltartani ugyanabból a 
nemzeti össztermékből (GDP-ből). Ezek a nyugdíjasok már nem fizetnek az államkasszába adót, 
hisz a fogyasztásuk elenyésző, ezáltal már nem generálnak új GDP-t. 
 
Nem kivétel ez alól még Kína sem (!), ahol csupán 2016-tól van lehetőség egy második gyermek 
nemzésére is. Eddig csak egy gyermeket engedett meg a politika. A változtatás nyilvánvaló oka: 
több munkáskéz kell, mert a nemzet öregszik és az idősekre kell, hogy az új nemzedék dolgozzon. 
 
 
 
 
Tanulság: figyeljünk oda a nagypolitikára. Ne a hazai macska-egér csatározásokra, hanem a 
nagyhatalmakra, mint az USA, Kína, Németország, Franciaország, Oroszország. Ők fognak az asztal 
körül ülni, amikor a világot egy új megállapodás keretén belül felosztják. Vagy ha ez nem megy, az 
egész pénzügyi rendszer – úgy ahogy van – összeomlik. 
 
Ekkor viszont csak a fizikai befektetések lesznek mérvadóak és piacképesek – tehát az ingatlan és a 
nemesfém. 
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Az arany évezredek óta az érték megtestesítője. Jelenleg, amikor már a pénz nincs arannyal 
fedezve, úgy, mint Bretton Woods előtt, az érték megőrzője szerepet is hangsúlyozottabban tölti 
be. 
 
Ha kiválasztunk egy hosszabb időszakot és megvizsgáljuk, miként viselkedi az arany ára az USD-hez 
képest, látjuk, mennyire befolyásolja a politika és a piac az árfolyamot. Logikus tehát a kérdés, 
amit szinte minden befektető feltesz: mikor van az a pillanat, amikor érdemes aranyat venni? 
 

A válasz rendkívül egyszerű:  MOST!  
 
Most van az a pillanat, amikor minden nagyhatalom hörcsög módjára halmozza fel az aranyat. Az 
amerikaiaknak körülbelül 8.000 tonna arany tartaléka van, a németeknek körülbelül 4.000 tonna, 
az oroszoknak 1.000 tonna körül. Ezek az országok beleértve Kínát is, folyamatosan vásárolják az 
aranyat, halmozzák fel a sárga nemesfémet. Nem véletlenül... 
 
A MOST mellett szól az is, hogy az 
aranykitermelés egyre drágább és nehezebb 
lesz. Képzeljük csak el: a világ legmélyebb 
aranykitermelő helye 3.200 méterrel van a 
földfelszín alatt, ahol a hőmérséklet 60 Celsius 
fok, és még mélyebbre kell ásni, hogy a világ 
aranyéhségét ki lehessen elégíteni. 
 

 
 
 
 
 
Tanácsom: ha jó áron akarod megvenni az aranyat, azonnal kell cselekedni. Hatványozottan 
érvényes, hogy aki gyorsan cselekszik, busás haszonra tehet szert. 

+1. tanács: Mikor vegyünk aranyat? 

Ha jó áron akarsz aranyat venni, azonnal kell cselekedni. 
Aki gyorsan cselekszik, busás haszonra tehet szert! 
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Nyilvánvaló tehát, hogy az arany, mint értékmegőrző és rendkívül jó hozamhozó eszköz, mely 
egyre nagyobb mértékben szerepel a befektetési formák listáján. 
 
Cégünk nem kisebb feladatra vállalkozott, mint visszahozni a mindennapok emberének az egyedül 
értékálló befektetési formát – az aranyat, mégpedig rendkívül előnyös formákban. Már akár havi 
50 EUR összeggel elérhető a fizikai aranymegtakarítás, részletvásárlás formájában. 
 
A futamidő elején választhatsz a 250 grammos, az 500 grammos, valamint az 1000 grammos 
céltömb között, megtakarítási programtól függően. Amint befizetted az előleget a céltömbre, 
annak egy részéért azonnal aranytömböt bocsátunk a rendelkezésedre. A megtakarítás időtartama 
alatt a kiválasztott aranytömböt fokozatosan, 5 grammos, 10 grammos, 20 grammos, illetve 50 
grammos aranytömbök formájában az Ügyfél rendelkezésére bocsátjuk. Végül, a futamidő végén a 
maradék előlegösszegért is aranyat biztosítunk Ügyfeleinknek. 
 
 

 
 
 
Felmerült benned kérdés az olvasottakkal kapcsolatban? A véleményedet szeretnél elmondani? A 
rayagold.hu/blog oldalán, de a Facebook oldalunkon is szívesen látjuk a véleményed. Személyesen 
is felveheted velünk a kapcsolatot a rayagold.hu oldalunk kapcsolat oldalán megadott 
elérhetőségeinken. 

Zárszó 
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Ezt az e-book-ot kifejezetten a komolyabban érdeklődők, és a hírlevél 
feliratkozók számára készítettem. Remélem, Te is hasznosnak fogod találni! 
 
Sok munkám van benne, ezért kérlek, tartsd ezt tiszteletben, és ne add tovább 
ezt az anyagot másnak. Ha úgy gondolod, egy ismerősödnek is segíthetek ezzel 
az anyaggal, kérlek, hívd fel a figyelmét a hírlevél feliratkozásra, így ő is 
legálisan juthat ehhez az e-bookhoz. 
 
Köszönöm! 
 
Fehér Zoltán 
RAYA-CONSULTING, s.r.o. 
Ügyvezető Igazgató 
 
https://rayagold.hu 
 

 

 
 

  
 FONTOS! 

 
A kiadványban olvasható információk csupán tájékoztatási célúak, a szerző 
magánvéleményét tükrözik. Ezek az információk semmiképp sem minősülnek 
befektetési ajánlatnak, sem pénzügyi tanácsadásnak. 
 
Természetesen nyitottak vagyunk minden érdeklődésre, személyre szabottan 
tudunk további lényegi információkat átadni. Keress minket a már említett 
elérhetőségeinken! 
 

 

Egy kérés 
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