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Chris Howard

Χρυσός:
Το επενδυτικό
καταφύγιο
Ο Διευθυντής του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Βρετανίας,
Chris Howard, αποκαλύπτει τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές
για επένδυση στο πολύτιμο μέταλλο.
Κείμενο Πάνος Θωμάκος
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Ποιεσ εiναι σήμερα οι πλέον αποτελεσματικές στρατηγικές για επενδύσεις σε
χρυσό; O επικεφαλής του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Βρετανίας, The Royal
Mint, ενός ιδρύματος που μετράει 1.100
χρόνια ιστορίας, αναλύει τα πλεονεκτήματα της διαχρονικής αυτής επένδυσης.
Ο Διευθυντής του Chris Howard εντάχθηκε στον Οργανισμό το 2015, με στόχο την
επέκταση του μεριδίου του Royal Mint
στην παγκόσμια αγορά χρυσού και ήδη
πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα: τα
κέρδη του Royal Mint Bullion εκτοξεύθηκαν από μόλις £ 1,5 εκατ. το 2014 σε £
4,6 εκατ. το 2017.
Πείτε μας λίγα λόγια για το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανίας, The
Royal Mint, και τη χρυσή λίρα Αγγλίας.
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο εκδίδει
το νόμισμα της Βρετανίας από το 886 και,
ως εκ τούτου, αποτελεί την παλαιότερη
βιομηχανία στη χώρα. Τα νομίσματα του
Βασιλικού Νομισματοκοπείου από πολύτιμα μέταλλα εκτιμώνται ιδιαιτέρως σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και αιώνες. Μάλιστα
η χρυσή λίρα αποτελούσε ένα σημαντικό
νόμισμα συναλλαγών στην Ελλάδα και την
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο απασχολεί πάνω
από 900 άτομα σε όλες τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν
την κοπή νομισμάτων για το Ηνωμένο
Βασίλειο και τις υπερπόντιες κτήσεις του,
τα πολύτιμα μέταλλα και τα ψηφιακά προϊόντα χρυσού Fintech που απευθύνονται
σε επενδυτές. Το 2016 εγκαινιάσθηκε και
το αξιοθέατο Royal Mint Experience στην
Ουαλία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να
θαυμάσουν την υπερχιλιετή ιστορία του

Νομισματοκοπείου.
Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι του
Βασιλικού Νομισματοκοπείου για το άμεσο μέλλον;
Στο Βασιλικό Νομισματοκοπείο σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και στοχοθετούμε
πάντα με μακρινό ορίζοντα – καθώς γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να καινοτομούμε
συνεχώς ως επιχείρηση για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις.
Αυτό ισχύει για όλα όσα κάνουμε, είτε
πρόκειται για την πρόσφατη είσοδο του
Βασιλικού Νομισματοκοπείου στην αγορά
της Fintech είτε για την ικανότητά μας να
εμπορευόμαστε ψηφιακά τον χρυσό -ειδικά τις ράβδους- είτε ακόμη για την ανάπτυξη άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως το αξιοθέατο Royal Mint
Experience, το οποίο έχει ήδη υποδεχθεί
πάνω από 150.000 επισκέπτες μέχρι σήμε-

«Η ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΡΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
ρα. Αυτό το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
καταδεικνύει ότι συνεχώς προωθούμε τα
επιχειρηματικά μας όρια σε νέα εδάφη,
ενώ παράλληλα αξιοποιούμε το εμπορικό μας σήμα.
Πώς επηρεάζεται το Βασιλικό Νομισματοκοπείο από το Brexit;
Δεν θα φανταζόμουν ότι το Brexit
θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, είτε από την
άποψη του πολύτιμου μετάλλου είτε από
την άποψη της δραστηριότητας του Νομισματοκοπείου ως συνόλου. Η πελατειακή βάση μας έχει παγκόσμια κλίμακα
και μπορεί μεν να επηρεαστούν κάποια
κόστη εξαιτίας του Brexit, αλλά μπορεί
και να παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες,
οπότε βλέπουμε την επίδραση του Brexit
ως επιχειρηματικά ουδέτερη. Το πιο πιθανό είναι να μην επηρεαστεί καθόλου η
εύρυθμη λειτουργία του Νομισματοκοπείου, καθώς αναμένουμε ο αντίκτυπος να
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είναι ελάχιστος, δεδομένου ότι το εύρος
των δραστηριοτήτων μας εκτείνεται και
πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ποιες χώρες είναι παρόν το Βασιλικό Νομισματοκοπείο και ποια παρουσία
έχει ιδιαίτερα στην Ελλάδα;
Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο είναι
το μεγαλύτερο εξαγωγικό νομισματοκοπείο στον κόσμο. Ως κατασκευαστής
κερμάτων και νομισμάτων, έχουμε προμηθεύσει περισσότερες από 60 χώρες σε
όλο τον πλανήτη. Και η επιχειρηματική
δραστηριότητα των πολύτιμων μετάλλων
λειτουργεί παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας φυσικά, ενώ
μάλιστα έχει επεκταθεί ακόμα πιο πολύ ανά την υφήλιο τα τελευταία χρόνια.
Όσον αφορά τον χρυσό και τα πολύτιμα
μέταλλα, το 85% του κύκλου εργασιών
μας πραγματοποιείται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε μία κατεξοχήν
εξαγωγική, εξωστρεφής επιχείρηση, με
μια ευρεία πελατειακή βάση χωρών σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και
πολύ μακρύτερα, συμπεριλαμβανομένων
της Ασίας και των ΗΠΑ. Τα προϊόντα που
εμπορευόμαστε ποικίλλουν ανάλογα με
τις χώρες με τις οποίες συναλλασσόμαστε
και στην Ελλάδα το πιο σημαντικό προϊόν
μας είναι η χρυσή λίρα.
Ποιες είναι οι επιδόσεις της χρυσής
λίρας μέχρι σήμερα και πώς τις εκλαμβάνουν οι Έλληνες;
Η δύναμη της προσήλωσης στη χρυσή
λίρα τείνει να ποικίλλει από χώρα σε χώρα
- η ζήτηση γι’ αυτήν είναι ιδιαίτερα έντονη
στην Ελλάδα, αλλά είναι επίσης δημοφιλής στην Ινδία, την Ιταλία, την Αυστραλία
και φυσικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι
ενδιαφέρον ότι, όπου η επιρροή της είναι
ισχυρή, υπάρχει συνήθως ένας ιστορικός
λόγος πίσω από αυτή τη δημοτικότητα.
Δεν είναι προϊόν για το οποίο η ζήτηση
είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον κόσμο,
αλλά, όπου η ζήτηση της είναι ισχυρή,
είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Η Ελλάδα και η
ελληνική αγορά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα
για το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, καθώς
διατηρούν μακρά προϊστορία με τη χρυσή
λίρα. Σε όλο το διάστημα αυτό, αναφέρονται διάφορα περιστατικά σχετικά με τη
χρυσή λίρα, αλλά στα πιο πρόσφατα χρόνια αρκετά από αυτά σχετίζονται με την ‣
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λιξη που ξεκινάμε μέσω ενός τρίτου συναλλασσόμενου το δεύτερο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ και εξετάζουμε την ανάπτυξη
περαιτέρω προϊόντων γύρω από αυτό
στο μέλλον. Η χρυσή λίρα είναι μόνο ένα
από τα πολλά διαφορετικά χρυσά νομίσματα που εκδίδονται από κυβερνήσεις.
Το Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδει το χρυσό
νόμισμα Britannia 999,9 και τη χρυσή
λίρα, που συνιστά το ίδιο χρυσό νόμισμα
22 καρατίων που παράγουμε για πάνω
από 200 χρόνια. Σήμερα αυτά τα νομίσματα θεωρείται ότι όχι μόνο έχουν ένα
τεράστιο βάθος ιστορικής κληρονομιάς,
αλλά και ότι αποτελούν σύγχρονα επενδυτικά οχήματα.
Ποια είναι τα κυριότερα επενδυτικά
προϊόντα χρυσού και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοί τους;
Ποιες είναι οι πλέον αποτελεσματικές
στρατηγικές για τις επενδύσεις σε χρυσό
στις μέρες μας;

«Είναι πιο απίθανο
να καταρρεύσει
η τιμή του χρυσού
συγκριτικά με
άλλες επενδυτικές
επιλογές»
Νομίζω ότι η έλξη προς την επένδυση
σε νομίσματα, ιδιαίτερα σε χρυσά, οφείλεται κυρίως στην ευκολία ρευστοποίησης.
Τα νομίσματα είναι εύκολο να αγοραστούν
και να πουληθούν ξανά όταν ο χρόνος είναι ο σωστός. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώνουμε ότι ένα αυξανόμενο πλήθος
ανθρώπων επενδύει στο Διαδίκτυο και
αποθηκεύει τον πλούτο του στο θησαυροφυλάκιο υψηλής ασφαλείας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου. Η χρυσή λίρα
αποτελεί εδώ και καιρό ένα παραδοσιακό
μέσο αποθήκευσης πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ
και σε Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών
(CGT) - μια φορολογική διάταξη που δεν
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G OLDEN S ERV ICE
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα
στην Ελλάδα που προσφέρει στους
πελάτες της ένα ολοκληρωμένο φάσμα
προϊόντων και υπηρεσιών χρυσού, όπως
πώληση, αγορά, εκτίμηση, καθώς και
υπηρεσίες φύλαξης.

ισχύει για τις ράβδους χρυσού. Αυτό την
καθιστά δημοφιλή στους επενδυτές του
Ηνωμένου Βασιλείου -γονείς, παππούδες,
γιαγιάδες, νονούς και νονές- που θέλουν
να δημιουργήσουν ένα κομπόδεμα από
χρυσές λίρες για τα εγγόνια ή τις οικογένειές τους. Το θεωρούμε αυτό ως ένα
προνομιακό πεδίο ανάπτυξης και ανέφερα ήδη το πρόγραμμα BCCC, το οποίο
βλέπουμε ως τη φυσική επέκτασή του.
Θα έλεγα ότι το όφελος από την επένδυση σε χρυσές λίρες στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από το γαλήνιο αίσθημα
που προκαλείται από τη γνώση ότι έχετε
θέσει τον πλούτο σας σε ένα συμπαγές
κομμάτι του χρυσού, το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο εάν χρειαστείτε μετρητά.
Ποιες είναι οι κυριότερες σύγχρονες
προκλήσεις στις διεθνείς αγορές χρυσού;
Δύο κύριες προκλήσεις που διαπιστώσαμε κατά το τελευταίο έτος είναι οι
εξάρσεις στις αγορές μετοχών και κρυπτογραφημένων νομισμάτων. Ο χρυσός έχει
αναδειχθεί σε μακροπρόθεσμη επένδυση,
προσφέροντας αποδόσεις σε περίοδο δέκα
ή είκοσι ετών. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες προκλήσεις που έχουμε δει κατά το
παρελθόν έτος προέρχεται από τη μεγάλη
άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, η οποία
έχει κάνει τις επενδύσεις σε πολύτιμα
μέταλλα λιγότερο ελκυστικές σε σύγκριση με τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο.
Πιθανώς λιγότερο στην Ελλάδα από
ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, η έντονη
κινητικότητα στην αγορά των κρυπτογραφικών νομισμάτων έχει απομακρύνει την
προσοχή των επενδυτών από τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς βγήκαν πιο γρήγορα
κέρδη από τα κρυπτογραφικά νομίσματα
παρά από τον χρυσό.

«Τα νομίσματα είναι εύκολο να αγοραστούν και
να πουληθούν ξανά όταν ο χρόνος είναι ο σωστός»

Jason Alden/Bloomberg via Getty Images / Ideal Image

απόφαση των Συμμάχων στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο να ρίχνουν χρυσές λίρες στην Ελλάδα, ώστε να ενισχύουν την
Αντίσταση ενάντια στη ναζιστική Κατοχή.
Αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τη χρυσή λίρα, η
οποία διατηρήθηκε και πολύ πέραν του
Πολέμου.
Σήμερα, η χρυσή λίρα αποτελεί το
πλέον κυρίαρχο σύμβολο του χρυσού στην
Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά και, κάθε
φορά που επισκέπτομαι τη χώρα, ενθουσιάζομαι όταν βλέπω ότι ο οικονομικός
Τύπος, σε αντιστοιχία με τους «Financial
Times» της Βρετανίας, αναφέρεται πρωτίστως στην τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας, αντί της τιμής του χρυσού. Συνέπεια αυτής της ιστορίας είναι ότι ο λαός
της Ελλάδας νιώθει εξοικειωμένος με τη
χρυσή λίρα - ξέρουν τι είναι και την εμπιστεύονται, ξέρουν ποια είναι η τιμή της σε
καθημερινή βάση και αγοράζουν και πουλάνε με βάση αυτή. Τη θεωρούν σημείο
αναφοράς για τον χρυσό. Η Ελλάδα είναι
μια πολύ σημαντική αγορά για εμάς και
ως χώρα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεών μας σε χρυσές λίρες.
Έχουμε αναπτύξει περαιτέρω τη δυναμική αυτή τα τελευταία χρόνια, χάρη στην
επιτυχή συνεργασία μας με την Τράπεζα
Πειραιώς για τη διανομή και εμπορία της
χρυσής λίρας σε όλη την Ελλάδα και στα
ελληνικά νησιά.
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της
χρυσής λίρας στα σύγχρονα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια;
Η χρυσή λίρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, αλλά αναπτύσσουμε επίσης τα προϊόντα μας έτσι ώστε
να προσφέρουμε στους επενδυτές περισσότερες επιλογές, πέρα από την απλή
αγορά νομισμάτων. Για παράδειγμα, το
Βασιλικό Νομισματοκοπείο σύντομα θα
ξεκινήσει ένα νέο προϊόν βασισμένο σε
νόμισμα, το οποίο θα ονομάζεται Bullion
Coin Custodial Certificate programme –
BCCC. Πρόκειται για ένα exchange-based
product fund για χρυσό, που θα επιτρέπει
στους επενδυτές να αγοράζουν χρυσές
λίρες σε διαπραγματευόμενο συνάλλαγμα, και όχι μέσω της αγοράς ξεχωριστών
κερμάτων. Αυτή είναι μια πρόσφατη εξέ-

Αυτή η τάση, ωστόσο, αλλάζει, καθώς
τα κρυπτογραφημένα νομίσματα έχουν
αποδειχθεί εξαιρετικά ευμετάβλητα πρόσφατα και είναι επίσης εξαιρετικά ασταθή
στον καθορισμό των τιμών τους. Για παράδειγμα, το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, είδαμε μια μετάβαση από
τον χρυσό σε κρυπτογραφημένα νομίσματα, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε
δει μια αναστροφή της ροής αυτής, με μια
επιστροφή στον χρυσό, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να κατοχυρώσουν τον
πλούτο τους.
Πώς θα περιγράφατε τη συμβολή του
χρυσού στη σταθερότητα και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας;

Παρά την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, τις ασταθείς χρηματιστηριακές
αγορές και τα μεγάλα ποσά χρήματος που
επενδύονται σε κρυπτογραφημένο νόμισμα, ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται
από τους επενδυτές ως μια επιλογή για
τη σταθεροποίηση και την προστασία της
επένδυσής τους, ένα αμυντικό περιουσιακό στοιχείο. Για να το εξηγήσουμε αυτό
με απλά λόγια, την ώρα που οι τιμές των
κρυπτογραφημένων νομισμάτων ανεβοκατεβαίνουν αρκετά συχνά, η τιμή του
χρυσού είναι πολύ πιο σταθερή, έτσι ώστε,
όταν οι άνθρωποι έχουν βγάλει κέρδη από
κρυπτογραφημένα νομίσματα, ίσως να
θελήσουν να τοποθετήσουν ένα μέρος
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αυτών των χρημάτων σε χρυσό και να το
διατηρήσουν εκεί, επειδή θεωρείται ότι
κάνει την επένδυση ασφαλή. Είναι πιο
απίθανο να καταρρεύσει η τιμή του χρυσού συγκριτικά με άλλες επενδυτικές επιλογές. Πιστεύω ακράδαντα ότι, ακόμα και
στον κόσμο των κρυπτογραφημένων νομισμάτων, ο χρυσός θα εξακολουθήσει να
θεωρείται από τους επενδυτές χρήσιμος
ως ασφαλές καταφύγιο. •
ΙΝ F O

Η Τράπεζα Πειραιώς και το Βασιλικό
Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου
Βασιλείου The Royal Mint συνεργάζονται
αποκλειστικά για τη διανομή της χρυσής
λίρας Αγγλίας σε όλη την Ελλάδα.
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