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DIAMANTY DO KAÅ½DÃ‰ RODINY
StÅ™eda, 14 leden 2009

Ve svÄ›tÄ›, myslím pÅ™edev&scaron;ím smÄ›rem na západ od nás, se vytvoÅ™ila tradice dávání diamantových &scaron;perkÅ
pÅ™edev&scaron;ím Å¾enám pÅ™i rÅ¯zných významných pÅ™íleÅ¾itostech jako jsou napÅ™. zásnuby, narození dítÄ›te, výro
narozeniny. Je to tradice, která je veskrze rozumná. Porovnejte nákup diamantu napÅ™. s nákupem auta Ä•i jiné
spotÅ™ební vÄ›ci.
JistÄ› uznáte, Å¾e ty bÄ›hem nÄ›kolika let rychle ztratí svoji hodnotu ... Zkuste napÅ™. za deset let prodat auto a porovnejte, ko
z jeho pÅ¯vodní hodnoty získáte.

Motivy nejsou vÅ¾dy chvályhodné - do diamantÅ¯ Ä•asto svÅ¯j majetek pÅ™evádÄ›jí lidé, kteÅ™í nemají zrovna dobré vzt
finanÄ•ními úÅ™ady Ä•i soudy a jejich bohatství by normálnÄ› bylo ohroÅ¾eno exekucemi. Profesionálové proto kupují diamant
a Ä•asto je skrývají &bdquo;offshore". V pÅ™ípadÄ› finanÄ•ního kolapsu vlastníka je k dispozici záloÅ¾ní zdroj. Pokud soudy
nedokáÅ¾ou najít aktiva (majetek), nemohou jej ani zabavit. Drahé kameny jsou v tomto smyslu neviditelné a i ti
nejvÄ›t&scaron;í dluÅ¾níci tak mohou malým kamínkem zajistit nÄ›kolik generací svých potomkÅ¯.
Diamanty jsou také inves
pomÄ›rnÄ› jistou a relativnÄ› likvidní - diamant prodáte snáze neÅ¾ dÅ¯m, Ä•i byt a navíc vyniká témÄ›Å™ absolutní mobilitou. S
obsáhlý majetek si tak mÅ¯Å¾ete nosit tÅ™eba mezi mincemi v penÄ›Å¾ence. DÅ¯kazem, Å¾e kameny jsou vyhledávaným dru
majetku mÅ¯Å¾e být fakt, Å¾e 5 - 10 % svÄ›tového bohatství je uloÅ¾eno právÄ› v diamantech.
NejvÄ›t&scaron;ím stÅ™ed
mezinárodního obchodu s diamanty, srdcem diamantového svÄ›ta, je nespornÄ› RAMAT-GAN v Izraeli. Pokud mezinárodní
diamantová spoleÄ•nost nemá svoji poboÄ•ku na Ramat-Ganu, tak, obraznÄ› Å™eÄ•eno, jako kdyby neexistovala... A
zajímavost nakonec: obchody s diamanty se tam uzavírají pouze na Ä•estné slovo, na podání ruky. A doposud nikdy nikdo
z úÄ•astníkÅ¯ se nepokusil o podvod...
Máte-li tedy volných nÄ›kolik miliónÅ¯, nepotÅ™ebujete inkasovat pravidelný výnos ze
investice a nevadí-li vám, Å¾e omamný lesk diamantÅ¯ jiÅ¾ pÅ™ivedl nespoÄ•etnÄ› ziskuchtivcÅ¯ na onen svÄ›t, nezbývá neÅ¾
doporuÄ•it kameny jako podnÄ›t k úvaze o roz&scaron;íÅ™ení va&scaron;eho majetkového portfolia...
Tak vÄ›Å™ím, Å¾e js
dobÅ™e poradila :-)))) d@niela
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