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Letar du efter en trygg investering med goda framtidsutsikter? Här är det bästa sättet att spara
pengar just nu.
Guld. Det är bokstavligen ett ord att värdesätta just nu. Det senaste året har guldpriset stigit med 6 procent.
– Guld har under några års tid haft mycket god kursutveckling och kan
mycket väl fortsätta att stiga. Det som talar för det är sjunkande
gruvproduktion och solid efterfrågan på investeringsguld i världen. Nya
gruvor tar åtskilliga år att få i gång, säger Torbjörn Iwarson, chef för
råvaruhandeln på Handelsbanken Capital Markets, till Affärsvärlden.
Under den senaste månaden har priset på guld dock varit intakt, i stället för
att skjuta i höjden som under börsoron i maj i fjol.
En av anledningarna är att kapitalet har lockats till amerikanska
obligationer på grund av kreditförluser och höjda räntor i samband med bolånekrisen i USA. Priset har också
hållits tillbaka av oron för att investerare med exempelvis belånade aktieportföljer kan tvingas sälja guld för att
täcka förluster.
Därtill har centralbankerna sålt ut guld för att förhindra en negativ konjunktureffekt orskad av konsumenternars
förväntningar -ett stigande guldpris skulle få många att förbereda sig på en försämring av ekonomin. Dollarn har
samtidigt stärkts mot kronan, vilket gör guldet extra dyrt i Sverige.
Trots det ser det ljust ut för guldet. Särskilt om börsen fortsätter att rasa. Enligt Affärsvärlden säger analytikern
Jon Nadler till finanstidningen Marketwatch:
– Om krisen utvecklas till en riktigt gräslig tilldragelse, kommer guld slutligen att gynnas antingen genom att
falla mindre än andra tillgångar i en deflation eller stiga när den offentliga sektorn orsakar inflation.
Den som vill investera sina slantar i den gyllene metallen kan köpa en guldtacka från
Guldcentralen. Ett kilo guld kostade i måndags 152.869 kronor. Andra sätt är att köpa
futureskontrakt från banken, investera i råvarulänkade aktieobligationer eller vända sig
till Värdepapperscentralen.
– Guld är fortfarande den tryggaste investeringen på lång sikt. Så har det alltid varit,
och det har inte förändrats, säger Torbjörn Iwarson.
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