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Stuurden wij vorig kwartaal 13 pagina’s met punten van anderen die onze visie en uitgangspunten 

onderschrijven, nu houden we het bij een enkele pagina, want veel is er niet aan toe te voegen: de argumenten 

en feiten blijven hetzelfde, worden alleen maar duidelijker zoals bijvoorbeeld de record hoeveelheden ijzererts 

die China importeert en dat het er op lijkt dat de bodem in het goud inderdaad achter ons ligt. Maar het ‘goud-

manipulatie’ woord komt toch steeds vaker naar voren. En als er echt gemanipuleerd wordt, kan niemand meer 

wat voorspellen. Daarbij: 

 

Eén van de irritantste dingen van beleggen is dat de drijfveren van aandelenrendementen gekaapt zijn door de 

events, lees politici. Het lastige is dat events/politici niet te voorspellen zijn. Gaat de debt limit wel of niet 

omhoog? Komt er tapering? Een EU Bankenunie? (waarbij uw bank garant staat voor de Griekse en Spaanse 

banken!), overheidsstimulering of bezuiniging? (lees belastingverhoging: zelfs de terminologieën worden 

omgedraaid). 

Deze zaken hebben veel meer invloed op beurskoersen dan economische cijfers of bedrijfswinsten. 

 

Wat wij proberen te doen is op basis van de fundamenten en de geschiedenis, in te schatten wat de toekomstige 

gevolgen zijn. En dan blijkt dat: 

- Overheden ALTIJD eeuwenlang hebben getracht via inflatie hun schulden te verminderen en 

- Als dat niet lukt, hun schuld/verplichtingen niet na te komen (Griekenland, maar ook Argentinië etc.) 

- En dan is het ook niet zo vreemd dat het IMF oppert dat er van uw spaargeld ook maar even 10% 

geconfisqueerd moet worden (principieel verschilt dat nu ook weer niet met 2-3% inflatie per jaar). 

- Nu worden schulden met nog meer schulden opgelost, terwijl we al met record hoeveelheden rood staan. 

- Een Centrale Bank kan heel lang de rente laag manipuleren, maar niet eindeloos, ooit zal de echte prijs 

van het geld= rente betaald moeten worden, DUS zal eens de rente (snel) gaan stijgen als men over de 

overheidsschulden verder gaat twijfelen. En het gekrakeel rond het  Schuldplafond in de VS helpt nu 

niet bepaald om dat vertrouwen op te lossen. 

 

Uit al deze punten blijkt dat uiteindelijk ‘geld’ minder waard wordt, vanwege het bijdrukken en de 

overheidsschulden. Daar past dan maar één oplossing voor en dat is grondstoffen en goud. Waarbij 

grondstoffen nog het voordeel hebben dat zij van de (Aziatische) economie afhankelijk zijn, waarbij China 

inmiddels al de helft van de wereld metaal productie opslurpt en nog steeds 7% groeit. 

Hiermee is verklaard waarom wij nog steeds in de huidige beleggingen geloven en denken minstens 

een groot deel van de huidige verliezen in te halen 
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Stuur dit bericht gerust door naar anderen. Graag zelfs! 

Bent u nog geen abonnee op onze Flash Info Nieuwsbrief? 

Schrijf u dan gratis en vrijblijvend in op www.invest.nl/Flash  
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