
Ha Ön befektetési célú aranyat kíván vásárolni kölcsön felvételével 

Meggyőződésünk, hogy Ön jól döntött akkor, amikor hosszú távú megtakarításainak egyik 

formájaként a befektetési arany vásárlása mellett döntött. Az arany évszázadok óta általános 

értékmérő és vagyon-felhalmozó eszköz, általánosan elfogadott az egész világban és csak 

korlátozottan áll az emberiség rendelkezésére. A történelem során folyamatosan megőrizte 

reálértékét, függetlenül pénzrendszerektől, politikai rendszerektől.  De ez nem jelenti azt, hogy 

időnként az árfolyama a kereslet és kínálat függvényében jelentős kilengéseket ne mutasson.  

Amennyiben Ön a befektetési arany megvásárlását kölcsön felvételével képzeli el, akkor engedje 

meg, hogy tájékoztassuk a lehetőségekről, az esetleges kockázatokról! 

Az arany árát a világpiaci trendek határozzák meg. A magyarországi piac olyan kicsi az arany világpiaci 

méretéhez képest, hogy az árakat Magyarországon a nemzetközi árakból számítják át.  

Mi következik ebből? Az arany ára hazánkban alapvetően két tényezőtől függ: az arany világpiaci 

árától, valamint a forint árfolyamától az euróhoz és a dollárhoz képest.  

Természetesen Ön hitel felvétele nélkül, akár részletekben is vásárolhat. Azaz dönthet úgy, hogy a 

havonta rendelkezésre álló pénzét az aktuális árfolyamon „váltja át” aranyra. Ebből következik, hogy 

Önnek kétféle lehetősége, lényegében kétféle befektetési politikája lehet a befektetési arany 

részletre történő vásárlásakor: 

1. Az egyes részletek megfizetése a mindenkori piaci árnak megfelelően 

2. Hitel felvétele és a részletek fizetése függetlenül a későbbi aranypiaci ártól 

Példa: 

Ön úgy dönt, hogy 300 gramm befektetési aranyat vásárol 15 hónap alatt. Nézzük ez egyes eseteket! 

1. Ön a döntése időpontjában megvásárol 20 gramm aranyat az aktuális árfolyamon. Majd egy 

hónap múlva ismételtem megvásárol 20 gramm aranyat az akkor érvényes árfolyamon, és ez 

így történik minden hónapban, amíg csak el nem éri a 300 gramm mennyiséget. Ezzel az Ön 

befektetési aranyának beszerzési ára az összes beszerzés átlagára lesz. Azaz, ha a futamidő 

közben emelkedik az arany ára, akkor az Ön beszerzési ára is emelkedik. Mint korábban 

említettük, az arany árát a forint árfolyama is befolyásolja, ezért ha gyengül a forint, akkor 

Önnek többet kell fizetnie, ha a forint erősödik, akkor kevesebbet. Amikor kifizette a 

részleteket, akkor a befektetésére fordított összeg a havi fizetések átlagából alakul ki. 

 

2. Ha hitel felvétele mellett dönt, akkor Ön most fixálja a befektetési aranyának az árát, az 

ügylet kötésekor érvényes áron. Innentől kezdve Önnek egy hitel jellegű tartozása van, mely 

után kamatot fizet. Viszont a befektetésének értéke az arany világpiaci értékétől függ, azaz 

függetlenné válik a forint árfolyamától, azaz ha gyengül vagy erősödik a forint, akkor sem ér 

többet vagy kevesebbet a befektetése. 30 % saját erő befizetése mellett Ön azonnal 

tulajdonosává válik a teljes, 300 gramm arany mennyiségnek, melynek fedezetére Ön hitelt 

vesz fel 15 hónap, vagy akár hosszabb futamidőre. A hitelt pedig kamatokkal megfizeti a 

finanszírozónak, amely hitel fedezete az Ön befektetési aranytömbje.  

 

Melyiket válasszam, mikor járok jobban? 



Önnek a részlet vásárlás, azaz az 1. verzió a kedvezőbb akkor, ha úgy gondolja, hogy az arany ára nem 

fog emelkedni a közeljövőben, a forint pedig nem gyengül az USA dollárhoz képest. Előnye a 

konstrukciónak, hogy nem kell kamatot fizetnie. Hátránya, hogy ha az arany ára emelkedik a 

világpiacon, vagy változatlan ár mellett gyengül a forint, akkor Ön egyre drágábban veszi meg az 

egyes tételeket. Hátrány továbbá, hogy a kisebb aranytömböknek egy grammra vetítve magasabb a 

beszerzési ára, magasabb a szállítási költsége.  

Önnek a hitel, azaz a 2. verzió a kedvezőbb akkor, ha függetleníteni akarja a befektetését a forint 

árfolyamától, vagy ha úgy gondolja, hogy az arany ára a világpiacon, azaz dollárban kifejezve 

emelkedni fog. Előny továbbá, hogy a nagyobb tételű aranytömb megvásárlása valamivel olcsóbb, 

mint a kisebb tételű vásárlás. 

Gondolja jól át, hogy milyen elvárásai vannak az értékmegőrzés tekintetében, milyen ármozgásokat 

prognosztizál mind az aranypiacon, mind a devizapiacon.  

Mivel az arany bizonyult a leginkább értékálló befektetésnek az elmúlt évtizedekben, ezért a hitel 

felvétele is könnyen megoldható arany fedezet mellett. Önnek nem kell bemutatnia fizetési igazolást, 

nem kell elmennie közjegyzőhöz, nem kell értékbecslést készíttetnie, nem kizáró ok a KHR lista sem, 

stb. Ön könnyen, egyszerűen juthat hitelhez a Bond Zrt. finanszírozásában. Némi túlzással nincs más 

teendője, mint a saját erő részt befizetnie. Ezt követően kiválaszthatja listánkból, hogy mely 

zálogházban kívánja a befektetését tároltatni. A megjelölt helyszínen őrzésre átvesszük az Ön 

aranytömbjét, melyet a hitel futamideje alatt bármikor, a nyitvatartási idő alatt megtekinthet. 

 

Néhány szó a Bond Zrt-ről. A Társaság több mint 20 éve végez arany zálog fedezete mellett 

hitelnyújtást, összesen 11 saját és szerződött fiókjában. Múltunk, kollégáink szakmai tudása a 

garancia arra, hogy Ön hiteles forrásból, a valós piaci áron tud vásárolni aranyat. A Bond Zrt. csak 

olyan partnerektől vásárolt aranyat fogad be fedezetként, mely társaságok megfelelő szakmai 

hátteret tudnak felmutatni az aranykereskedelem területén. És ne feledje! A Bond Zrt. és az Ön 

érdekei azonosak abban, hogy Ön valóban a legnagyobb tisztaságú aranyat vásárolja meg, hiszen a 

Bond Zrt. ennek a vagyontárgynak a fedezetére azonnal hitelt ad. Azaz egy szakértő szem 

megvizsgálja az Ön aranybefektetését.  

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, engedje meg, hogy személyes tanácsadás keretében 

valamennyi részlettel megismertethessük Önt! 

Keresse szakértő kollégáinkat a 06-22/329-830 telefonszámon.  

 


