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Sinds de vorige Flash is er heel wat tijd verstreken. Enerzijds omdat wij niet in herhaling willen vallen, anderzijds drukte 

en steeds meer onbetaald vrijwilligerswerk om aan de toezichthouders te voldoen. Voeg daarbij dat het overheids’beleid’ 

voor steeds meer aberraties zorgt en daarmee fundamentele ontwikkelingen tijdelijk ontwricht, dan begrijpt u dat we alle 

zeilen moeten bijzetten. 

 

Nu begint het echter steeds duidelijker te worden waar we heen gaan: bankroet van landen, banken en pensioenen en de 

obligatie ballon die elk moment kan worden doorgeprikt, aandelen die kunstmatig hoog staan omdat het geld bijna 

nergens anders heen kan en hogere goud- en grondstofprijzen. 

Kortom: bedreigingen, die heel veel kansen en mogelijkheden geven! 

 

Van die kansen en mogelijkheden zien we nu de eerste tastbare bewijzen: de recente aankoop van NioCorp en Timmins, 

maar ook de turbo short op Tesla, werkten zeer positief uit. Ook (veel van) de bestaande posities, stegen vele procenten 

op een dag: een gedoetje met een Portugese bank leverde meteen een paar procent stijging van de goudprijs op met een 

veel grotere stijging van de goudmijnen. En we verwachten nog veel meer, want we waren natuurlijk veel te ver gedaald. 

Goud- en grondstofmijnen staan op een historisch dieptepunt, ook qua waardering tov die grondstoffen, ondanks de 

stijging van veel van deze aandelen dit jaar. Die recente stijging sterkt ons om te stellen dat nu eindelijk, drie jaar later 

dan normaal, de grondstoffen-cyclus weer omhoog gaat. Een deel van de vertraging lag aan het uitstel-, 

vooruitschuifgedrag van de Centrale Banken, maar er zijn ook fouten gemaakt door verkeerde inschattingen/controles op 

project- en productiekosten.  

Die laatste zijn in veel gevallen veel hoger uitgekomen door stijging van arbeid- en energiekosten. Het pijnlijke daarvan is 

dat nu juist dát betekent dat veel mijnbouwbedrijven met verlies werken, er dus niet in nieuwe productie wordt 

geïnvesteerd en dat terwijl de vraag uit China en India toeneemt en het aanbod afneemt: de tekorten en dus 

prijsverhogingen komen dan vanzelf. We zien het al bij Nikkel, tin en zink. Maar omdat daar nu niet in wordt 

geïnvesteerd, kunnen die tekorten straks niet even snel en eenvoudig worden opgeheven: een nieuwe mijn/productie kost 

minstens 5-7 jaar, oftewel de aanstaande tekorten zullen zeker zo lang gaan duren.  

 

Laat ik u één van de vele voorbeelden noemen/uitleggen wat er aan de hand is bij veel mijnbouwbedrijven: BAJA (nu 

eens een ander voorbeeld dan de spotgoedkope, dividend betalende Grange). 

Baja is bezig om een groot koperproject in Mexico op te zetten. De begroting enkele jaren terug was $ 1,4 miljard, een 

bedrag dat Baja helemaal niet had, maar door 30% aan een Koreaans bedrijf te verkopen, in ruil voor de financiering, kon 

de bouw van de mijn beginnen. Door hogere kosten van arbeid, materiaal en energie, maar ook door slecht projectbeheer, 

kwamen Baja en haar Koreaanse partner er veel te laat achter dat het project $300 miljoen meer ging kosten. Wij waren 

vanwege deze verrassing ook helemaal niet rouwig dat het hele Baja management moest aftreden, maar zijn het aandeel 

wel blijven volgen. Omdat Baja geen geld had, werden ze door de Koreanen ‘geholpen’ met als resultaat dat Baja geen 

geld hoefde te storten, maar daardoor steeds minder van het project overhield: nu nog maar slechts 10%. 

Een koersdreun van jewelste was het gevolg, maar laten we toch nog even verder kijken: inmiddels is de mijnbouw 

gestart en zal in september de eerste koperproductie uit de fabriek rollen. We hebben het dan over een project dat 1,7 

miljard heeft gekost en waar Koreanen brood in zien om zo’n bedrag te investeren, naar ik mag aannemen (en wat ik heb 

nagerekend) met een goede kans op terugverdienen en winst. 

Hoe teleurgesteld we ook zijn met die Baja-rol, ze hebben nog steeds 10% en dat kan je waarderen op minstens de 

projectkosten, oftewel 10% van $1,7 miljard is $ 170 miljoen. (OK met best wel de nodige onzekerheden en mogelijk 

verdere verwatering etc.). Maar bij de huidige koers van Baja van 0,05 cent per aandeel is de marktwaarde van Baja nog 

geen $ 18 miljoen! Dus is er maar heel weinig nodig om de koers te laten verveelvoudigen. Vandaar dat wij de Baja 

aandelen behouden en ook nog bijkopen in bepaalde gevallen. 

 

Baja is slechts een van de vele voorbeelden waar we tegen aan lopen. Onze portefeuilles zitten er vol mee  

(er zijn ook bedrijven die het niet gaan redden) en daarom verwachten wij fors herstel/winst in de komende 12 maanden. 
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Na het zeer specifieke Baja, ook een stukje over de algemene economische situatie, waar uit geconcludeerd kan worden 

dat u nu echt maatregelen voor uw toekomst moet nemen. 

 

Maakbaar of Laakbaar: het Model 

“We”, maken een model, een klimaat-, of een economisch- of een $/€-model. Vervolgens gebeuren er dingen, soms niet 

volgens dat model. Er blijkt bijv. bij hogere CO2 geen temperatuur verhoging in de laatste 10 jaar op te treden of bij het 

Euro model krijgen we maar geen gelijke ontwikkeling met het noorden t.o.v. het zuiden van Europa of bij nog meer geld 

in de economie pompen door de FED/ECB, is het effect nauwelijks meetbaar. 

Ieder normaal denkend mens zal bij dat soort uitkomsten zeggen dat we nog maar eens goed naar de uitgangspunten van 

die modellen moeten gaan kijken, maar nee hoor ‘ze’ gaan alleen maar nog meer subsidies aan windmolens, geldcreatie 

en centralisering van banken regelen. 

De Griekse lekke band, wordt opgelost door in Duitsland de bandenspanning te verlagen. De gelijke verdeling van de 

ellende is blijkbaar belangrijker dan de oplossing er van. Met als gevolg dat de Griekse schuldpositie nu hoger is dan voor 

de crisis en dat wij hier ook hogere schulden en tekorten hebben. Dat alles om maar niet te hoeven toegeven dat het model 

misschien fout is. 

Door die schijnwerkelijkheid van de modellen (een model is per definitie een afspiegeling van de werkelijkheid) zien wij 

de volgende dingen: 

- De rente wordt kunstmatig laag gehouden, waardoor u op uw spaar- en pensioengeld nauwelijks rendement 

maakt: de spaarders betalen het gelag. 

- Door die kunstmatig lage rente, vluchten velen in aandelen en ontstaan daar kunstmatig hoge koersen. Waar moet 

je anders heen? Maar ook de bedrijven weten met dat goedkope geld niet veel anders te doen dan hun eigen 

aandelen in te kopen. Dat zijn de redenen dat de beurs stijgt, zonder dat de economie echt veel beter draait. 

- De lage rente en hoge geldcreatie wordt door de FED als een experiment gezien! Hoezo veilige modellen: het 

experiment moet zich nog bewijzen! Maar u weet dat er grote twijfels bestaan of je schulden met nog meer 

schulden kunt oplossen. 

- Wij waarschuwen niet alleen, ook de BIS (Bank voor International Settlements, de bovenbaas van de Centrale 

Banken) waarschuwt dat de westerse schuldniveaus 15% te hoog zijn.  

- En past dat voorgaande niet heel mooi in de discussie dat kapitaalkrachtigen nu ook maar wat moeten gaan 

bijdragen aan de schuldproblematiek, oftewel de IMF suggestie om spaarders te belasten of Dijsselbloem die met 

zijn ECB petje op vindt dat spaarders ook voor banktekorten op moeten kunnen draaien (bail-in). 

- De geldhoeveelheden zijn enorm toegenomen. Als nu ook nog de omloopsnelheid van het geld toeneemt (OK dit 

is op basis van een oud en bewezen model) dan wacht ons een enorme inflatie. 

- Inflatie die men in Japan, maar ook elders graag hoger ziet, want dat zou de makkelijkste manier voor overheden 

zijn om van hun schulden af te komen. 

- En omdat het model niet werkt, moet er nog meer Europese integratie komen: u dacht dat u daar tegen had 

gestemd, maar inmiddels blijkt dat dezelfde piepeltjes (Juncker/Draghi) met dezelfde slogans gewoon weer door 

gaan. 

- De Euro obligaties waarbij Duitsland en Nederland garant gaan staan voor de Griekse, Franse etc. verplichtingen, 

komen er gewoon. Wilt u daarvoor garant staan terwijl nota bene de BIS er tegen waarschuwt? Gevolg is wel dat 

de waarde van uw spaargeld, obligaties en pensioen fors daalt. 

- En dan hebben we het nog niet over de effecten van de stijgende rente, die er aan staat te komen. 

 

Kortom, er is een stoelendans gaande op de muziek van goedkoop geld. Zodra de muziek stopt of blijkt dat het valse 

(bank)notes zijn, is het feest over en is alle papieren waarde weg. 

Reden waarom wij ons concentreren op harde, fundamentele waardes: kansen genoeg! 
 

 

We consider that the current environment of high bond issuance, tight credit spreads and record low volatility continues 

to offer a prime opportunity for investors to add gold. (World Gold Council). 

 

 


