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Allereerst de beste wensen voor 2013. 

 

Die kunnen we allen goed gebruiken, want 2012 was een slecht beleggingsjaar voor ons. 

Laat ik daarom beginnen met een excuserende terugblik, alsmede een uitleg over wat en hoe. 

 

U en ik hebben een zwaar teleurstellend beleggingsjaar ondergaan, terwijl we u trachtten te beschermen tegen: 

- ongebreidelde geldcreatie bij talrijke steunoperaties 

- inflatie, maar ook deflatie 

- de ontwaarding van ‘geld’ (zie ook het boek ‘Geldmoord’) 

- obligatie risico’s vanwege kunstmatig omlaag gebrachte rente 

- daling van de kredietwaardigheid van de VS, EU en Japan, dus ook van hun obligaties en valuta 

- de race om de Yen, Dollar en Euro te laten dalen 

en te laten profiteren van: 

- de continu hoge groei in Azië 

- met de daarbij horende stijgende vraag naar grondstoffen 

- terwijl het grondstoffenaanbod niet stijgt 

- en de toenemende vraag naar vaste, niet manipuleerbare waarden als (edel) metalen en de daarvan 

afgeleide producenten stijging. 

 

Alle bovengenoemde punten kwamen tot uitdrukking in 2012, maar desondanks daalden onze daarmee 

samenhangende beleggingen. 

 

Hoe is dat mogelijk? 

Ik had een Flash concept van meer dan elf bladzijden gemaakt met uitleg en verklaringen van gerenommeerde 

analisten en economen. Daar zit u niet op te wachten, vandaar een verkorte samenvatting in deze vorm. 

 

Wij hebben wel –tig keer gecheckt, in de spiegel gekeken, andere analisten geraadpleegd en enorm veel tijd 

gestoken in het vergaren van (achtergrond) informatie en her-checks gedaan. Want het gaat er echt niet om of 

wij gelijk hebben/krijgen, het gaat om de feiten en wat er onder de streep staat. 

Maar als een aandeel als bijvoorbeeld Grange Resources (maar onze portefeuilles zitten vol met soortgelijke 

aandelen), winst maakt en ook nog positieve cashflow, hoog dividend, stijgende waarde in de grond heeft, lager 

noteert dan de netto cash waarde per aandeel, moet je dat dan verkopen als de koers daalt? 

Die vraag hebben wij ons de afgelopen maanden en nachten herhaaldelijk gesteld, maar met de groei van 

China, de stijgende ijzerertsprijs, de…. etc. etc.  is er steeds niet verkocht  (en is er voor nieuwe cliënten 

aangekocht). 

Achteraf misschien niet juist, maar fundamenteel, objectief enz. is er nog steeds alle reden voor aankopen.  

En als er dan onlangs in één dag 20% in de koers van Grange bij komt of 3% waarde toename in de 

portefeuilles zoals op 2 januari j.l., dan zou dat een indicatie voor een zucht van verlichting kunnen zijn. 

Kortom, we zien lichtpuntjes en bewijzen dat waar we bang voor zijn/waren, aan het gebeuren is.  

Waarom we dan eerst door dit diepe dal heen moesten? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de problemen 

en de crises niet aangepakt worden, maar met steeds groter hoeveelheden gebakken lucht geld en steeds meer 

Quantitative Easing naar de toekomst geschoven worden in de hoop dat er dan een wonder gebeurt of dat het na 
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de volgende verkiezingen pas uit elkaar spat. Maar zoals elke Westerse overheid (inclusief Japan) dat doet, 

wordt de klap alleen maar groter. Die klap begint nu voor steeds meer mensen duidelijker te worden en waren 

wij helaas te vroeg met onze maatregelen. Al zien we dan nu eindelijk wel het begin van de opgang. 

 

Maar wat zijn/waren de alternatieven? Hoeveel zin en risico hadden die dan? 

 

OBLIGATIES, bij een historisch lage rente? 

Inderdaad het afgelopen jaar is de rente van historisch laag nog lager gegaan, zodat obligaties stegen. Maar 

moeten we dan het verlies voor de komende 10-15 jaar vastleggen zoals pensioenfondsen nu (moeten) doen? 

Overigens, wat je nog niet veel hoort: die lage rente op staatsobligaties heeft als groot nadeel dat 

obligatiehouders als pensioenfondsen, particulieren en banken, veel minder rente krijgen dan voorheen en zo 

dus ook veel minder kunnen opbouwen of in de economie steken.  

In de VS spreekt men daarom over de ‘financiële repressie’. Door het kunstmatig laag houden van rentes wordt 

kapitaal, spaargeld en pensioen herverdeeld. 

 

VEILIGE AANDELEN?  

Natuurlijk daar zijn altijd goede mogelijkheden, maar durft u in bankaandelen? Die zijn inmiddels best wel fors 

gestegen vanaf hun dieptepunten. Echter, de balansen zijn nog steeds overgewaardeerd volgens de ESMA, de 

Europese toezichthouder. Valt het u overigens ook op dat elke toezichthouder steeds meer redenen voor meer 

toezicht weet te vinden? Ook wij gaan daar weer mee te maken krijgen en dat leg ik u later uit.  

 

Of dan maar in Europese waarden?  

In een EU waarbij de schuldenproblematiek wordt opgelost met nog meer schulden, zodat de eindafrekening 

alleen maar duurder wordt. En om er zeker van te zijn dat het drama alleen maar groter wordt, geven we meer 

macht (en leggen ons meer verplichtingen op) aan EU instanties die nou niet bepaald de juiste maatregelen 

hebben laten zien in het verleden. En als we dan toch in EU aandelen zouden gaan, kijk dan even hoe makkelijk 

standaard beurslievelingen van KPN tot Fugro en zelfs Royal Dutch het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Wat 

te denken van kwaliteitsaandelen in de VS, een land waar twee politieke partijen het politieke spel 

belangrijker vinden dan de economie en het welzijn van het land. In feite debatteren zij over wie de post van de 

deurwaarder mag openmaken, maar niet hoe de schulden op te lossen of tenminste niet groter te laten worden. 

Integendeel er komt $ 85 miljard meer geld bij, per maand!  

Is dat de omgeving waar je leuke degelijke aandelen moet zoeken?  

 

Japan dan?  

Wellicht. Na 10 jaar ons voorland met deflatie te zijn geweest gaat de nieuwe regering de ‘onafhankelijke’ 

centrale Bank opdragen om minstens 2% inflatie te ‘regelen’ plus een daling in de Yen. Klein detail is dat Japan 

al een overheidsschuld van 240% van het Bruto Nationaal Product heeft en dat bij een inflatie van 2% een 

staatsrente van minstens 2,5% hoort. Bij 2,5% hogere rente over 240% schuld van het BNP, moet die overheid 

dus 6% (van het BNP) meer rente betalen. Dus wil men daar het overheidstekort gelijk houden, dan moet er van 

het BNP ook 6% meer belast worden. En tot nu belast Japan 29% van het BNP ( Nederland 40%) oftewel, om 

op 6% van het BNP te komen moeten de belastingen met 20% toenemen! Probeer zo nog maar eens te groeien. 

 

Kunnen we daar dan niet van profiteren? In zo’n belastingstaat of staat van de belastingen durven wij geen 

aandelen te kopen (al zullen eerst veel Japanners uit hun obligaties, in aandelen vluchten). Met instrumenten die 

stijgen, bij dalende obligatiekoersen vanwege stijgende rente, gaan we trachten daar op in te spelen.  

 

Datzelfde gaan we mondjesmaat met US$ obligaties doen: de fiscale cliff is even voor 2 maanden ‘opgelost’ 

maar de US krediet-waardigheid (letterlijk!) zal zeker onder druk komen en dan moeten ze daar ook met de 

rente omhoog en kunnen we er van profiteren (er komen nog eens $ 4.000 miljard overheidsschulden bij in de 

komende 10 jaar vanwege het compromis). 
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Ik val toch weer terug op GOUD en grondstoffen. 

 

Goud en goudmijnen vanwege:  

- ze zijn redelijk inflatie vast maar beschermen ook bij deflatie de koopkracht. Het is in feite geld. 

- Papiergeld als Yen, Dollar en Euro zal in waarde dalen en dus stijgt zo alleen al goud (en misschien de 

Yuan).  

o Puntje tussendoor: als de € daalt gaan de importprijzen voor goederen uit bijv. China, omhoog. 

Terwijl we tot nu toe steeds goedkopere spullen uit China kregen en daarmee onze inflatie laag 

hielden. Nu gaan die Chinese producten niet meer elk jaar in prijs omlaag, maar omhoog. Dat 

betekent beslist hogere inflatiecijfers. Hetgeen de Chinezen minder raakt want die waren al een 

tijdje bezig om vooral voor hun eigen bevolking te produceren en minder voor export. 

- Het is een ondervertegenwoordigde beleggingscategorie (de koersverliezen van de beursintroducties als 

Facebook in het afgelopen jaar waren meer dan de gehele marktwaarde van alle goudmijnen). 

- In plaats van verkopers, zijn de Centrale Banken nu netto kopers van goud geworden. De Chinese 

Centrale Bank neemt niet alleen de totale Chinese goudproductie  (grootste ter wereld) op, maar ook 

nog eens tonnen goud extra langs onofficiële kanalen via Hong Kong.  

- De winsten van de goud/zilver mijnen zijn nog nooit zo hoog geweest en zoals u merkte; de koersen nog 

nooit zo laag. Deze anomalie blijft niet lang meer, al is het maar omdat met de cash die veel mijnen 

hebben zij andere mijnen overnemen of dividenden gaan betalen. 

- Voor de metalen, niet voor olie, geldt daarbij het reeds gestelde aan het begin: 

o De continu hoge groei in Azië. Terwijl het Westen langs de nullijn balanceert groeit Azië meer 

dan 5%. Wanneer zij dan nu al meer dan 50% van de grondstoffen opslurpt komt daar hoe dan 

ook een stijgende vraag uit voort, ongeacht wat het Westen verbruikt. 

o Dat het grondstoffenaanbod niet stijgt en er al mijnen aan hun productie eind zijn, dus de prijzen 

gaan omhoog nu de vraag het aanbod overtreft. 

o Maar stijgen die prijzen ook wanneer de valuta daalt. En daar werken de Centrale Banken hard 

naar toe. 

 

Kortom, de argumenten voor ons beleid worden steeds duidelijker en Bill Gross van Pimco, het grootste 

beleggingsfonds ter wereld, komt ook tot die conclusies (zie bijgesloten artikel uit de Telegraaf van 5 jan. jl.). 

 

Wat ging er dan fout?  

We waren te vroeg; vooral omdat er langer dan ik dacht met meer extra geld de problemen vooruitgeschoven 

zijn. Dat die problemen er wel degelijk zijn en nog heftiger tot een uitbarsting komen is steeds duidelijker 

(alleen al het feit dat er steeds grotere hulpbedragen nodig zijn en er dan toch nog een recessie komt). Met 

andere woorden: onze bescherming klopt maar was te vroeg.  

Ik handhaaf die posities wel, want de redenen hiervoor worden steeds duidelijker en acuter.  

Bovendien, de indicaties zoals bij Grange en de stijgende grondstoffenprijzen ondersteunen dat. 

Ondertussen blijven we proberen de portefeuilles extra te verbeteren. Maar om een aandeel met 30% 

onderwaardering om te ruilen in één van 40% onderwaardering is niet verstandig. Dat geeft slechts 

transactiekosten en dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. 

 

Met het voorgaande vertrouw ik u wat uitleg en achtergrond, alsmede onderbouwing van de positieve 

verwachtingen, te hebben gegeven. 

Papier/mail is geduldig en hoewel ik zelf alles privé ook in deze richting heb belegd en dus weet wat het 

betekent (én er volledig achter sta), wil ik graag persoonlijk komen toelichten om de plannen voor 2013 voor te 

leggen. 

Op korte termijn zal ik u bellen voor een afspraak, want ik blijf u op de hoogte houden. 
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De Centrale Bank kan volgens Weidmann alleen 'solvabiliteitsrisico's onbegrensd herverdelen tussen eurolanden', wat 
werkt als een soort verzekering. 'Maar die verzekering maakt het eurosysteem nog niet stabieler.' 
De oorzaken zijn er nog steeds,  Oftewel, het probleem is er nog steeds, en de vraag blijft of de verzekering uiteindelijk 
voldoende (vertrouwen) heeft. 
 
Volgens IMF?/CB zal in 2020 Griekenland weer een schuld tov BNP hebben van 84%, en is de werkloosheid dan weer 
10% oid. Afgezien dat er van dit soort voorspellingen van 2 jaar geleden niets is uitgekomen, waarom dan wel over 7 jaar? 
heeft dat grapje om Griekenland over 7 jaar!!! weer solvabel te hebben, inmiddels  al € 200 miljard gekost en denk niet 
dat het daar bij blijft.. 
 

 

 

 

 

  


