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Pro King World News přinesl svůj pohled na poslední propad ceny papírového zlata
doktor P.Roberts, bývalý člen ministerstva financí USA.
Fed dva dny během své FOMC schůzky vytvářel dojem, že ekonomika se uzdravuje, což bylo následováno
prudkým propadem ceny zlata a stříbra. Ukazuje to na to, jak iracionální jsou trhy. Fed totiž neřekl vůbec nic
nového a trhy dopředu ví, že v určitém bodě Fed začne omezovat svoje nákupy dluhopisů. Takže reakce trhu
na opravdu jakoukoli reálnou informaci v tomto prohlášení je dosti matoucí. Pouze to ale ukazuje na to, že
velké banky, které jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat mají informaci zevnitř (insider trading) a
používají ji k prodejům na krátko u akcií, dluhopisů a na trhu zlata.... Fed připravuje cílené události, ze
kterých obrovsky profitují banky a tímto způsobem je pomáhá rekapitalizovat.
Co si myslím o propadu ceny investičního zlata a stříbra? Je zcela zřejmé, že jde o cílenou akci s cílem srazit
ceny, protože vždy je vybrán ten zcela nejméně vhodný čas pro prodej, který by si kdokoli kdo chce prodat
velkou pozici vybral. Vždy je vybrán čas, kdy prodej takto velké pozice vede jen a pouze ke garantovanému
maximálnímu cenovému propadu (čas, kdy na trhu nejsou obchodníci a trh je nelikvidní).
Zároveň vždy jde o prodej velkého množství kontraktů najednou. Žádný investor nebude prodávat svou pozici
tímto způsobem. Jsou to tedy zjevně řízené procesy (Fedu) a jasným záměrem ( snížit ceny zlata a stříbra).
Obavy jsou především o dolar......... veškeré útoky na investiční zlato a stříbro jsou součástí procesu vytvoření
dojmu, že jediným bezpečným aktivem je právě dolar. Fed to musí dělat, aby obhájil svou politiku
kvantitativního uvolňování.
Osobně si nemyslím, že Fed může přestat ve své uvolněné měnové politice (tisk 85 miliard dolarů měsíčně),
protože když nebude tisknout peníze, aby podporoval trh akcií a dluhopisů, trhy zkolabují.
Bohužel se musíme obávat toho, že veškeré tyto nové natištěné peníze si najdou cesty mimo banky a mimo
akcie a dluhopisy a projeví se jako spotřebitelská inflace (prudkým nárůstem všeho spotřebního zboží a
služeb).
Jakmile dojde k tomuto, dolar zkolabuje a ještě zvýší domácí spotřebitelskou inflaci a budeme muset čelit
hyperinflaci. Ve chvíli, kdy nejsou pracovní místa. Co tedy bude dělat populace bez příjmů? A samozřejmě
nevíme, co dalšího Fed udělá, aby zničil zbylé bohatství občanů.
Víme, že zatím zničil spořivé občany, kteří jsou závislí na příjmu z úroků. Jestliže klesnou dluhopisy a akcie,
dojde k dalšímu zničení bohatství. Manipulace trhu zlata také zničí další bohatství. Takže může dojít na to, že
populace bude mít vyčerpané rezervy, bude bez příjmů a bez práce. To znamená totální chaos a totální
politickou nestabilitu. Říkám tomu Armagedon bez jaderných zbraní.
Co poradit lidem, kteří se snaží dělat správné věci? Kteří spoří a snaží se investovat do hmotných aktiv jako
investiční zlato a stříbro a právě mají pocit, že dostali ránu do zubů? Měli by vydržet... nakonec manipulace
přestanou fungovat. A jakmile přestanou fungovat, jaké jiné ceny než zlata a stříbra mohou růst? Jistě ne akcie
a dluhopisy. Jistě ne kupní síla dolaru.
Nakonec jestli umíte odolat stresu, investiční zlato a stříbro jsou jedinou možností, kterou máte.
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