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Αγαπητέ επενδυτή, 

Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Precious Metals Greece. Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την μετάδοση των βασικών γνώσεων 

γύρω από την αγορά των πολύτιμων μετάλλων, ενώ παράλληλα προσφέρει την αρωγή στον 

αναγνώστη-υποψήφιο επενδυτή να διακρίνει με σαφήνεια τον τύπο μετάλλου και το τελικό προϊόν 

αυτού, που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες του.  

Τα προϊόντα που παρέχει η εταιρία μας είναι τυποποιημένα διεθνών προδιαγραφών όπως ράβδοι, 

πλακίδια & νομίσματα (εφεξής Bullion), τα οποία παρέχουν την απόλυτη προστασία ενάντια σε 

μια χρηματοπιστωτική κρίση. Λόγω της πληθώρας προϊόντων Bullion που υπάρχουν στην 

παγκόσμια αγορά, η τελική επιλογή καθίσταται δύσκολη και ενδέχεται να αποβεί κοστοβόρα στον 

υποψήφιο επενδυτή που δεν έχει κατανοήσει τις πραγματικές του ανάγκες και δεν έχει διεξάγει 

την κατάλληλη έρευνα. 

H Precious Metals Greece, δημιουργήθηκε έχοντας ως όραμα να καταστεί η κορυφαία εταιρεία 

στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων στην Ελλάδα. Πλαισιωμένη από έμπειρα στελέχη σε όλους 

τους τομείς απασχόλησης της, έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου είτε αυτές 

αφορούν την επένδυση είτε την εκπαίδευση αντίστοιχα.  

Σκοπός. 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η προσφορά γρήγορης και φθηνής πρόσβασης σε προϊόντα χρυσού & 

αργύρου καθώς επίσης και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά, ώστε οι πελάτες να αποκτήσουν 

την κατάλληλη γνώση και να τη μετατρέψουν αντίστοιχα σε επενδυτική κίνηση. Η δυνατότητα που 

προσφέρεται στο να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο τους, εμπλουτίζοντας το με διαφορετικά 

από τα έως τώρα συνηθισμένα προϊόντα, εξυπηρετεί στη διατήρηση της αξίας αυτού ενάντια 

στους κινδύνους που διέπουν οι συνεχείς διακυμάνσεις της αγοράς. 

Γενικά. 

Οι ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας έχουν δείξει ιστορικά ότι οι επενδυτές 

οδηγούνται στο καταφύγιο των πολύτιμων μετάλλων και συγκεκριμένα στο χρυσό και το ασήμι. Η 

επίδοση αυτών των δύο μετάλλων, σε σχέση με άλλα πάγια στοιχεία, τα έχει καταστήσει σταθερές 

επιλογές στους επενδυτές ώστε να διατηρήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους. 
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Η ριζοσπαστική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που υιοθετείται παγκοσμίως, έχει ως 

αποτέλεσμα την παγκόσμια οικονομική ανισορροπία και την στρέβλωση των σημάτων στην 

αγορά. Οι έμπειροι επενδυτές γνωρίζουν ότι οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να επαληθευτούν, για τον λόγο αυτό η κατοχή χρηματιστηριακών προϊόντων όπως τα 

διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), τα δάνεια χρυσού & οι συμβάσεις ανταλλαγών 

(SWAPS), οι συναλλαγές επενδυτικού χρυσού με προθεσμιακές συμβάσεις (futures) και οι απλές 

προθεσμιακές συμβάσεις (forward contracts) ή η συμμετοχή σε μη ατομικούς λογαριασμούς 

αποθήκευσης & ασφάλισης χρυσού (unallocated accounts) θα πρέπει να αποφεύγονται.   

Η συνεχής ποσοτική χαλάρωση (Quantitative Easing) τόσο από την μεριά της Ομοσπονδιακής 

Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (FED) όσο πλέον και μέσω της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς επίσης και η θέσπιση αρνητικών επιτοκίων έχουν ως 

αποτέλεσμα την υποτίμηση βασικών FIAT νομισμάτων όπως του δολαρίου & του ευρώ αντίστοιχα, 

συνεπώς και την πτώση της αγοραστικής τους δύναμης.   

Ο χρυσός, ακολουθούμενος πάντα από το ασήμι, θεωρούνται η επένδυση η οποία επιτρέπει στους 

κατόχους τους να διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη των αποταμιεύσεών τους. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται κυρίως γιατί η τιμή των δύο αυτών πολύτιμων μετάλλων, αυξάνεται παράλληλα με 

τα γενικά επίπεδα τιμών σε περιόδους πληθωριστικής κρίσης. Το χαρακτηριστικό της 

ανταλλαξιμότητας που τα διακρίνει με άλλα αγαθά και υπηρεσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αποδεικνύει ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως χρήμα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας. 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΗΠΑ 
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Το συνεχές τύπωμα νομισμάτων όπως προείπαμε, μέσω κυβερνητικής εντολής, έχει σαν 

αποτέλεσμα τον πληθωρισμό αυτών και την παράλληλη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. 

Επίσης, η απαραίτητη κατοχή τραπεζικού λογαριασμού από ιδιώτες και εταιρίες για την εκτέλεση 

σχεδόν όλων των συναλλαγών μέσω αυτών, έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία της 

επονομαζόμενης “μεταφοράς πλούτου” από τις τσέπες των ιδιωτών εντός του τραπεζικού 

συστήματος. Συνεπώς, χάνεται η ιδιότητα των νομισμάτων που μπορεί να έχουν ως μέσο 

αποθήκευσης της αξίας (αποταμίευση) σε αντίθεση με τον χρυσό & το ασήμι που θεωρούνται 

χρήμα. 

Ο λόγος που ο χρυσός και το ασήμι θεωρούνται η απόλυτη μορφή χρήματος, είναι διότι 

διακρίνονται επίσης από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του νομίσματος: 

 Το χρήμα έχει πολύ μεγαλύτερη ανταλλακτική αξία σε σχέση με το μέγεθος του . 

  Θεωρούνται σαν λογιστική μονάδα όπου η αγοραστική δύναμη μιας ουγγιάς 

χρυσού/ασήμι είναι ίδια παγκοσμίως. 

 Είναι ανθεκτικά στον χρόνο καθώς δεν διαβρώνονται, συνεπώς ο χρυσός που είχαν 

πριν 5000 χρόνια οι Αιγύπτιοι υπάρχει ακόμα και σήμερα. 

 Μπορούν να διαιρεθούν. (να κάνεις ρέστα) 

 Μεταφέρονται εύκολα. 

 Είναι ανταλλάξιμα παντού (ο χρυσός & το ασήμι θεωρούνται πολύτιμα σε παγκόσμια 

κλίμακα) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ – ΧΡΥΣΟΣ & ΑΣΗΜΙ  
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Μόνο ο χρυσός και το ασήμι έχουν διατηρήσει την αγοραστική τους αξία τα τελευταία 5.000 

χρόνια, συγκριτικά με τα παραστατικά χρήματα ή αλλιώς χρήματα αναγκαστικής κυκλοφορίας τα 

οποία δεν καλύπτονται από αποθεματικό άλλων υλικών (π.χ. χρυσός) και επομένως στερείται 

κάποιας εσωτερικής αξίας έστω και έμμεσα.  

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι όμως ότι δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν (δεν 

εκτυπώνονται) ούτε να εξαφανιστούν (είναι εφικτή μόνο η ανακύκλωση τους για άλλες χρήσεις πχ 

κόσμημα, μπάρα ή νόμισμα ή για βιομηχανική λειτουργία) 

Γιατί πολύτιμα μέταλλα; 

Το θετικό στοιχείο σε σχέση με τον χρυσό και το ασήμι, είναι ότι όσο αυξάνεται το τύπωμα νέων 

πληθωριστικών νομισμάτων υποβαθμίζεται η αγοραστική τους δύναμη, έχοντας σαν αποτέλεσμα 

ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη του προς το εκάστοτε εθνικό νόμισμα και να επιλέγει να 

επενδύσει στο χρυσό & το ασήμι των οποίων η αξία αυξάνεται & διατηρείται στο πέρασμα του 

χρόνου έως ότου φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει την αξία όλων των νομισμάτων που υπάρχουν 

σε κυκλοφορία μαζί. Αυτό το φαινόμενο υποβάθμισης των νομισμάτων υπήρχε σχεδόν πάντοτε, 

μόνο που αυτή την περίοδο συναντάται σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιείται η μεγαλύτερη “μεταφορά πλούτου” στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, γι αυτό 

θεωρείται μια σπουδαία ευκαιρία για κάποιον που θέλει να επενδύσει. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των πολύτιμων μετάλλων. 

 Ζήτηση. 

Η αύξηση ή μείωση της ζήτησης κυρίως του χρυσού από αγορές όπως η Κίνα, για αποθεματικούς 

κυρίως λόγους ή από την Ινδία για κατασκευή κοσμημάτων έχει επίπτωση στην τιμή του. Η 

οικονομική ανάπτυξη βάσει της οποίας συνεπάγεται αύξηση στο διαθέσιμο κατά κεφαλήν 

εισόδημα, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στην ζήτηση του χρυσού, καθώς ο χρυσός αποτελεί 

προϊόν πολυτελείας με θετική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης. 

 Επένδυση.  

Η επιλογή για χρυσό ή ασήμι ως ένα προϊόν διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου σε περιόδους 

οικονομικής αβεβαιότητας ή αυξανόμενου πληθωρισμού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ζήτησης αυτών, συνεπώς και της τιμής τους. 
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 Πληθωρισμός. 

Κατά τις περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού, όπου παρατηρείται αύξηση των τιμών στα αγαθά 

& τις  υπηρεσίες, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των νομισμάτων παράλληλα με την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών προς αυτά. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η αναζήτηση ενός αγαθού, 

όπως ο χρυσός ή το ασήμι, όπου αντιστέκονται στις πληθωριστικές τάσεις και διατηρούν την αξία 

τους. Η αύξηση της ζήτησης σε αντίστοιχες περιόδους συνεπάγεται και ανάλογη αύξηση στην τιμή 

τους.  

 Αξία του δολαρίου. 

Κατά το παρελθόν, κυρίως μετά το τέλος του Β’ ΠΠ, το δολάριο ΗΠΑ ($) καθιερώθηκε ως ένα 

παγκόσμιο νόμισμα κοινά αποδεκτό τόσο ως μέσο ανταλλαγής όσο και αποταμίευσης – 

αποθήκευσης αξίας. Παράλληλα, τα Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ απέκτησαν την φήμη της ασφαλούς 

επιλογής τοποθέτησης κεφαλαίων με επενδυτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, σε κάθε υποψία για πτώση 

στην τιμή του δολαρίου οι κάτοχοι του επιλέγουν την πώληση των προϊόντων που κατέχουν σε 

δολάρια και την αντικατάσταση τους σε άλλα νομίσματα ή χρυσό έχοντας ως αποτέλεσμα την 

άνοδο στην τιμή του τελευταίου.  

Οι φόβοι υποτίμησης του δολαρίου και της επίπτωσης του συνεχώς αυξανόμενου δημόσιου χρέους, 

οδηγεί τους επενδυτές σε αναζήτηση άλλων νομισμάτων όπως το ελβετικό φράγκο ή το κινεζικό 

γιεν. Οι εν λόγω χώρες αντίστοιχα, στη προσπάθεια τους να αποφύγουν οποιαδήποτε ανατίμηση 

στο νόμισμα τους, συνέπεια της αυξημένης ζήτησης, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε μη 

ανταγωνιστικές τις εξαγωγές τους, γεννάται η ανάγκη εναλλακτικής τοποθέτησης των κεφαλαίων 

τους κυρίως στον χρυσό, με αποτέλεσμα επίσης την άνοδο της τιμής του. 

 Αποθέματα σε χρυσό Κεντρικών Τραπεζών. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο, επιλέγουν να κατέχουν ποσότητες χρυσού ως μέσο 

υποστήριξης των νομισμάτων τους και διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους. Στην 

περίπτωση όμως που διάφορες χώρες (βλ. Κίνα ή Ρωσία), φοβούμενες την πορεία του δολαρίου 

ΗΠΑ και στην προσπάθεια τους να μειώσουν την έκθεση τους σε αυτό επιλέγουν να το 

αντικαταστήσουν με χρυσό. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων είναι να σημειώνεται αύξηση στην 

ζήτηση του συνεπώς και στην τιμή του, ενώ στην επιλογή επενδυτικών προϊόντων που αποφέρουν 
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κέρδη πιο γρήγορα, έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση στην ζήτηση του και ταυτόχρονη μείωση της 

τιμή του. 

 Νομισματική πολιτική. 

Η ποσοτική χαλάρωση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση προσφοράς χρήματος και οδηγεί συνήθως 

σε πληθωριστικές πιέσεις, οπότε και οι επενδυτές ορμώμενοι από αυτό στρέφονται στο καταφύγιο 

του χρυσού. 

Υπηρεσίες της Precious Metals Greece. 

 Αγορά Πολύτιμων Μετάλλων. 

Η Precious Metals Greece μέσω της αντιπροσώπευσης γνωστών οίκων του εξωτερικού, 

παραγωγής ράβδων και νομισμάτων, προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας 

και παγκόσμιας αναγνώρισης. 

 Αποθήκευση Πολύτιμων Μετάλλων. 

Η Precious Metals Greece παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της, εφόσον προχωρήσουν 

στην αγορά ράβδων ή νομισμάτων, να τα αποθηκεύσουν σε ιδιωτικές θυρίδες εκτός τραπεζικού 

συστήματος στο εξωτερικό σε ιδιωτικό λογαριασμό. 

 

 

Οι χώρες στις οποίες προσφέρεται αυτή η 

υπηρεσία είναι οι εξής: 

 Ελβετία. 

 Σιγκαπούρη. 

 Αμερική. 

 Χονκ Κονκ. 

 Αυστραλία. 

 Καναδά.

 Μεταφορά Πολύτιμων Μετάλλων. 

Με την Precious Metals Greece παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των πολύτιμων μετάλλων 

που έχει ήδη στην κατοχή του ο κάθε επενδυτής και επιθυμεί να τα μεταφέρει είτε προς είτε από το 

εξωτερικό. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε άμεση συνεργασία με εταιρείες παροχής λύσεων 

ασφαλείας παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνώρισης. 


	Γιατί πολύτιμα μέταλλα;

