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SLOVENIJA

novice.svet24.si

Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.

Za naročilo časopisa pokličite na številko 080 4321.
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KAM JE TRENUTNO NAJBOLJE
INVESTIRATI PRIVARČEVANI DENAR?
be. Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktivni element na
splošno. V primerjavi z zlatom ga
je v zemeljski skorji kar 1500-krat
manj, po drugi strani pa je kristalinski osmij 25-krat dragocenejši
kot zlato.

Alen Senekovič,
direktor Osmium inštituta

Pandemija covida-19
je vplivala na različna
področja našega življenja,
dodobra je pretresla
tudi finančne trge.
Živimo v časih, ko se
velja dodatno finančno
izobraziti, prepoznati,
kako gospodarno ravnati
z zasluženim denarjem, in
del tega tudi oplemenititi.
Oglasno sporočilo
Foto: Alen Senekovič

K

am torej v času globalne pandemije
naložiti denar, da bi
ta vsaj ohranjal
svojo vrednost, oziroma kje iskati čim ugodnejše razmerje
med pričakovano donosnostjo
in tveganjem naložb? Zaradi
vse višje inflacije, tako rekoč
ničelnih obrestnih mer in uvajanja ležarin v slovenskih bankah so plemenite kovine, z

osmijem na čelu, vse bolj priljubljena dolgoročna naložba.

PANDEMIJA COVIDA-19
JE POVZROČILA PRAVO
MRZLICO NAKUPOVANJA
PLEMENITIH KOVIN

A če so bile banke leta in leta
varno zatočišče naših denarnih
presežkov, danes, ob tako rekoč
ničelnih obrestnih merah in uvajanju ležarin, ne zagotavljajo popolnoma nobenega donosa na
naše depozite.
Ravno zdaj, v času negotovosti, so naložbe v plemenite kovine izjemnega pomena, kar so

prepoznali številni vlagatelji. Prav
plemenite kovine so dolgoročno
vedno zagotavljale donose in varovale naša sredstva pred inflacijo. Sloves varnega zatočišča v
času negotovosti znova potrjuje
zadnja izmed osmih plemenitih
kovin – osmij, ki trenutno velja za
pravi skriti adut med plemenitimi kovinami in ponuja edinstveno naložbeno priložnost, ki je ne
smete izpustiti iz rok.

LETOS SKOKOVITA RAST
POVPRAŠEVANJA

Dragocena plemenita kovina osmij se je na trgu naložbe-

nih priložnosti pojavila šele pred
nekaj leti, ob koronakrizi pa je
dobila odskočno desko brez primere. Povečanje povpraševanja
sledi trendom, ki so se že pojavili v Nemčiji in Avstriji, dodatni pospešek investicij v osmij pa gre
iskati v konstantnih pretresih in
nihanjih na trgu kriptovalut in
uvedbi ležarin za depozite v vse
več bankah.
»V državah z razvito investicijsko kulturo prodaja kristalinskega osmija izjemno hitro raste
vse od pojava na trgu leta 2014.
Tako rekoč vsi trgi pa v zadnjih
mesecih doživljajo skokovito

rast, saj je osmij ena najvarnejših
dolgoročnih naložb. Njegova vrednost konstantno raste in poleg
tega ni vezana ne na pretrese na
finančnih trgih ne na industrijsko
uporabo,« je povedal Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta.

ZAKAJ O OSMIJU
GOVORIMO SAMO V
PRESEŽNIKIH?

Razlogov, zakaj lahko o osmiju
govorimo le v presežnikih, je več.
Glavni razlog, da draguljarji poča-

si, a vztrajno začenjajo izdelovati nakit z osmijem
in da so vlagatelji odkrili osmij kot novo naložbeno priložnost, se
skriva v posebnih lastnostih te redke plemenite kovine. Osmij
odlikujeta predvsem
čudoviti modrosrebrni sijaj in edinstveni odboj, še posebno čarobno se zalesketa ob odboju sončne svetlo-

VSE O OSMIJU NA
MOBILNEM TELEFONU

Osmium inštitut je letos razvil
tudi mobilno aplikacijo Osmium s
celovitimi informacijami o stanju
na trgu osmija. Aplikacija ponuja vpogled v gibanje cene osmija
in povzema novice o njem. Poleg
tega zagotavlja dodatno stopnjo
varnosti tako kupcem kot
prodajalcem
osmija,
saj omogoča preverjanje
pristnosti vsakega
kosa osmija, na primer
teže, čistine
in oblike, na
podlagi unikatnega certifikata. Uporabniki mobilnih telefonov
z operacijskim
sistemom Android ali iOS si
lahko aplikacijo brezplačno naložite iz storitev
Google Play in App
Store.
Želite izvedeti
več? Za dodatne informacije ali nakup
se
obrnite
na
Osmium inštitut Slovenija. Dosegljivi so
na telefonski številki
040 333 303, prek elektronske pošte info@
osmium-institut.si, ali
pa obiščite njihovo spletno stran www.ois.si.

