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    Goud referendum in Zwitserland 

Op 30 november 2014 mogen de Zwitsers stemmen over: 

 

1. Het stoppen van de goudverkopen door de Zwitserse Nationale Bank (SNB). 

2. Al het Zwitsers goud uit Engeland en Canada dat terug moet naar Zwitserland. 

3. De Zwitserse Franc (ZFr) die minimaal door 20% goud gedekt moet worden. 

 

ALS dat referendum met JA wordt beantwoord, gaan we de volgende zaken beleven: 

a. Ze/we krijgen de enige goud gedekte munt in de wereld. 

b. De ZFr wordt automatisch ontkoppeld van de €. 

c. Spanning of het Zwitserse goud wel door Canada en Engeland geleverd kan worden: 

een soortgelijk verzoek van Duitsland aan de VS en Frankrijk lijkt niet te lukken. 

d. De SNB moet dan 1700 ton goud kopen: 70% van de wereld goud productie, terwijl 

de Chinezen, Indiërs en Russen dat ook doen. 

e. Waarschijnlijk verkoopt de SNB voor miljarden aan € obligaties om dat goud te 

kunnen kopen. 

 

Beleggings technisch, praktisch zou je dan mogen verwachten: 

- Stijging goudprijs (en koers van goudmijn aandelen). 

- Stijging ZFr, daling €. 

- Kans op groot aanbod € obligaties. 

- Een schok voor Zwitserse exporteurs en een voordeel voor importeurs. 

 

Hoe spelen we daar nu op in? 

 

Op zich is goud kopen natuurlijk het meest voor de hand liggende. Wilt u een ‘referendum 

trade’, koop dan wat goud turbo’s long. 

 

Bent u niet zo zeker over de uitslag en wat ‘onzeker over de goudprijs’ of heeft u al genoeg 

goud, overweeg dan van de stijging van de ZFr gebruik te maken. Daarbij heeft u het voordeel 

dat bij een NEE uitslag, de ZFr niet veel zal veranderen omdat SNB deze al jaren op 

€/ZFr 1,20 heeft vastgezet (door te veel € obligaties te kopen). 

U kunt ons altijd bellen voor overleg. 

 

Laatste stand: 

bij de meest recente poll was 44% JA en 38% NEE, rest onbeslist. 

 

Het wordt dus een interessante november maand en misschien krijgt u de neiging om uw 

Zwitserse relaties eens te vragen om toch vooral JA te stemmen!. 
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