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Flash juli 2015 
 

 

Het steeds vooruit schuiven van het Griekse drama was voor ons reden om nog even te wachten met een 

nieuwe Flash: immers ook wij weten niet hoe de markten op welke uitkomst dan ook, reageren. Wat we 

wel weten is dat het u geld gaat kosten: of het nu Griekse leningen zijn of naheffingen van de EU, u bent 

de uiteindelijke betaler, niet de regeringsleiders die dit allemaal veroorzaken. 

Toch wilden wij niet langer wachten en hebben een Flash gemaakt met een aantal hoofdstukken 

waarvan wij denken dat die, naast Griekenland van belang zijn, want laten we wel zijn, zelfs 

Griekenland met € 240 miljard onbetaalbare schulden is niet het enige financiële probleem, het zijn er 

meer en die hebben ook nog eens invloed op elkaar: 

 

 Griekenland en de EU 

 Economie en schulden 

 Rente en obligaties 

 Geopolitiek 

 Goud, geld en grondstoffen 

 Beleggingsbeleid en conclusies 

 

Dit zijn de hoofdpunten, waarbij wij wederom veel experts en analisten citeren (hun teksten zijn cursief 

geplaatst) en enkele fundamentele stukjes plaatsen die u niet zo vaak in de krant leest. 

 

Al met al zijn er veel te veel belangrijke stukken opgenomen en dat is nog maar een deel van wat we 

allemaal hebben doorgeworsteld. 

Om u enigszins te helpen hebben we in de laatste bullet: Beleggingsbeleid en conclusies, heel kort 

samengevat wat op de voorgaande pagina’s is beschreven. 

 

Voor u verder leest en als u e.e.a. ook eens van anderen wilt horen, Paul Buitink organiseert weer een 

seminar op 26 september in Rotterdam: Re-invent Money, met veel sprekers o.a.  Max Keizer, Willem 

Middelkoop,  Joris Luyendijk maar ook een analist van DNB en Bitcoin specialisten. U kunt hier meer 

informatie krijgen en inschrijven; een aanrader, niet alleen omdat ik ook ga:   

http://www.reinvent.money/ 

 

 

Griekenland en de EU 

 
Het Griekse drama (zo u wilt tragedie) blijft maar door gaan. Verbazingwekkend is dat politici steeds 

maar weer nieuwe trucs vinden om te verlengen. Dat dat ook steeds weer meer geld (van u) kost, 

interesseert hen niet, als zij nog maar even door kunnen. 

De laatste? truc was om een referendum uit te roepen, daarmee weer een week extra speling regelend, al 

is de grote vraag of de ECB daar aan mee wil doen, want ongetwijfeld gaan er meer Grieken meer geld 

van hun rekening halen, hetgeen alleen mogelijk is met ELA, noodsteun van de ECB, die de afgelopen 

dagen al hoger was dan het bedrag waar de onderhandelingen überhaupt over gingen! ‘Bij het ter perse 

gaan van deze Flash’ waren net de banken in Griekenland gesloten, het Zwarte Pieten begonnen en het 

was natuurlijk niemands schuld dat de Griekse burgers en u armer werden. Met daarbij de aantekening 

dat er nog steeds veel konijnen in de hoge hoed zitten. 

 

In deze artificiële wereld waarbij banken zo maar gesloten worden zodat u niet bij uw geld kunt of 

geldsluizen wijd opengezet worden om onrust te bezweren, wordt steeds duidelijker dat ‘geld’ en zeker 

http://www.reinvent.money/
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geld op de bank, minder veilig is. Het is niet voor niets dat de hele EU clan, weken in de weer is om te 

redden wat er te redden valt. De kans dat er een crisis dichterbij komt of dat het Griekse drama ook bij 

ons mogelijk wordt is beslist niet kleiner geworden. Of zoals de BIS (zie verderop) stelt: het ondenkbare 

is weer wat dichterbij gekomen. Bij dat geweld moeten wij proberen het hoofd koel te houden en toch 

trachten ‘normaal’ te blijven. 

 
De gevestigde orde (nou ja zo voelen de Europese politici zich) heeft er een enorm belang bij dat de EU 

(met Griekenland er in) blijft bestaan, zou namelijk blijken dat je ook uit de EU kunt dan is dat een 

verzwakking van hun almachtige eeuwigheid. 

De Europese politici en dan ook nog eens bungelend aan het touwtje van de VS die geen geopolitieke 

verzwakking in de Europese onderbuik duldt, zullen er alles aan doen om (met uw geld) Griekenland 

binnen boord te houden. 

Wat denkt u er bijvoorbeeld van dat wanneer de Engelsen zien dat Griekenland er uit kan stappen, de 

gevolgen en eisen zullen zijn die men dan aan de EU (of anders Brexit) gaat stellen? 

Elke truc of leugen is daarbij gepast, niet alleen door Juncker die dat zelfs bevestigde, maar ook door 

onze De Jager: Al het geld aan Griekenland komt met rente terug. Ja hoor en Sinterklaas leeft en komt 

ook vier keer per jaar. https://www.youtube.com/watch?v=czOwOy194O0 

Filmpje van .59  tot 1.25 sec geeft aan dat het toen al goed was om Griekenland in 2010 en 2011 uit de 

crisis te helpen. Wat hebben ‘ze’ daar nu van geleerd? En hoe goed heeft het redden van toen geholpen? 

Of om het in de vorm van een wedstrijdverslag te lezen: 

http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/griekenland-eu-6-0-en-nog-steeds-bezig/ 

 

U leest hier (nog) niet dat we binnenkort slechts € 60,- per dag uit de PIN-automaat kunnen halen, maar 

wel dat die situatie dichterbij is gekomen en reëler is geworden. Met een ECB die in feite failliet is (de 

aan Griekenland uitgeleende bedragen overtreffen het eigen vermogen, dus dat mag u straks weer gaan 

aanvullen), zullen meer mensen aan ‘geld’ beginnen te twijfelen. 

 
Jeroen Dijsselbloem zei onlangs: “We kunnen Griekenland niet helpen, als Griekenland zichzelf niet wil 

helpen”. Maar Europa moet zichzelf op veel gebieden ook nog helpen. 

Het probleem is dat de EU is uitgegroeid tot een zo log, complex en groot geheel, dat een significante 

koerswijziging nauwelijks voor te stellen valt. Vanwege de omvang van het EU-project en de vele 

wederzijdse afhankelijkheden is iedereen doodsbenauwd om grote veranderingen door te voeren, omdat 

de kans op onvoorziene gevolgen groot is. Maar het gebrek aan flexibiliteit – in zekere zin willen de 

Duitsers zelfs nog meer starheid – maakt dat de EU onbuigzaam is en “Failure to be flexible about 

change is dangerous. A Europe that cannot bend is much more likely to break”. En dan beroepen ze 

zich ook nog op hun democratisch gehalte!? 

 

Maar let op: zelfs al wordt Griekenland nu voor de tweede keer geholpen (derde als je de beduvelarij 

van het binnenkomen in de Eurozone meetelt) dan is eenvoudig te berekenen dat er snel wederom hulp 

nodig is van tussen de € 30 en € 50 miljard. Als we ons dan realiseren dat de Grieken zich nog nooit aan 

hun afspraken hebben gehouden (hoeveel staatsbedrijven zijn er sinds 2010 nu écht verkocht?) dan is 

het volgende maand, zelfs met hulp van vandaag, weer onderhandelingsbusiness as usual. 

https://www.youtube.com/watch?v=czOwOy194O0
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/griekenland-eu-6-0-en-nog-steeds-bezig/
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Let wel, de huidige crisis is er niet alleen een van Griekenland, maar ook van de EU.  

De droom van eenheid, vrede en welvaart, als je maar bij de EU komt, spat in Griekenland uiteen, want 

de EU en de Euro hebben aan de Griekse bevolking (en ook niet aan de andere Europeanen die voor de 

puinhoop gaan opdraaien) echt geen welvaart gegeven. Als er dan ook nog eens geen solidariteit is, 

denk aan het vluchtelingenprobleem, dan zou bij een OXI/NEE komende zondag, dit wel eens het begin 

van het einde van de EU en Euro kunnen zijn. Interessant daarbij is de tegenstrijdigheid in democratie 

van de Grieken met de democratie van de Europeanen: de Grieken willen ook bij JA, van hun ellende af 

en de Europeanen willen hun geld terug (uit de FT). 

 

Economie, schulden en ‘geld’ 
Carmignac 

De door de ongekende maatregelen van de Centrale Banken veroorzaakte prijsvervorming 

op de markten wordt zo langzamerhand getoetst aan de economische realiteit. 

  

Die realiteit komt neer op een nog altijd gematigde economische groei en het lijkt er op dat het 

optimisme van de beleggers aan het temperen is. Met een andere realiteit, namelijk de mogelijkheid dat 

de inflatie weer gaat stijgen, houden de markten momenteel totaal geen rekening (TIS wel). 

  

In beide gevallen is de foutmarge bij de uitvoering van het nu al zeer gewaagde monetaire beleid erg 

klein. (m.a.w. er kan makkelijk wat fout gaan). De Centrale Banken zijn gedwongen dit tot een goed 

einde te brengen en de beleggers zijn gedwongen rekening te houden met het risico dat het fout gaat. 

 

Wereldwijd, zo werd recent door McKinsey becijferd, is sinds dit rampjaar 19.000 miljard dollar door 

overheden in de financiële sector en de economieën gepompt om een herhaling van de Grote Depressie 

van 1929 te voorkomen. 

http://www.ftm.nl/column/eurocrisis-het-wachten-is-op-de-reddende-revolutie/ 

Een zee van schulden dat is gelukt, de slag is gewonnen. Maar is de oorlog ook gewonnen? De wereld 

verzinkt in zijn schulden. Vanaf het begin van de kredietcrisis tot medio 2014 zijn de schulden met 

57.000 miljard dollar gestegen tot 286 procent van de wereldwijde output. Grote dragende economieën 

als de Verenigde Staten, de Eurozone, China en Japan hebben schuldquotes die fors hoger zijn dan 70 

tot 80 procent van het bruto binnenlands product. 

En daarvan zeggen Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart in hun standaardwerk ‘This Time is Different‘ 

dat bij dergelijke schuldniveaus overheden en economieën nagenoeg stuurloos worden en kwetsbaar 

zijn voor nieuwe financiële crises. 

http://www.ftm.nl/column/eurocrisis-het-wachten-is-op-de-reddende-revolutie/
http://www.reinhartandrogoff.com/
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Maar wanneer de rentes kunstmatig laag worden gehouden, wordt de ‘balance of power‘ gekeerd in het 

nadeel van spaarders en de zwakkeren in de samenleving. 

 

Al dat geld is uit lucht gemaakt en gedekt door (uw) toekomstige belastingbetalingen. In een 

vergrijzende Westerse Wereld zijn dat onmogelijke opgaven, tenzij we weer teruggrijpen op de 

drukpers, ken uw geschiedenis, schrijven we 300 jaar geleden:  
 

 

 Louis XIV and the Duke d’Orléans was named regent until the late 

monarch’s great-grandson came of age to rule. Familiar with John Law and his unorthodox ideas, the 

duke established him as head of the Banque Générale in hopes that he might reduce the massive debt 

Louis XIV left behind. 

To this end Law began printing banknotes—lots of them—and flooding the economy with easy money. 

Doing so, he believed, would expand employment, boost production and increase exports. Hebben we 

die stelling niet vaker gehoord van Draghi en zijn € 1,2 biljoen spel? 

It indeed had those effects—for a time. Paris was booming. The number of millionaires multiplied. 

De ratio? $1 voor 35 biljard Zimbabwaanse dollars. Voor de duidelijkheid, dat is 

35.000.000.000.000.000!  

Herinnert u zich nog dat we een keer als Nieuwjaars geschenk $ 200 miljoen biljetten uitdeelden, ook 

die leden een groot verlies, maar krijgen nu bij de definitieve val van die Zimbabwaanse dollar, extra 

verzamelaarswaarde. 

 

Soms lijkt het alsof men bij de ECB, Fed en Bank of Japan rechtstreeks te rade gaat bij de 

Zimbabwanen…  

 

Zoals hier al vaker betoogd, naast geld bijdrukken, is de andere standaardreactie van regeringsleiders en 

politici dat zodra er iets mis gaat nieuwe en extra regelgeving. 

Zoveel dat er nu DAARDOOR nieuwe problemen aankomen. 

 

'Financiële markten schokgevoeliger'. De financiële markten zijn veel schokgevoeliger geworden, 

vanwege de strengere eisen voor banken. In sommige delen van de financiële markten is de liquiditeit 

sterk verminderd, zo waarschuwen grote beleggers. Vooral op de obligatiemarkten is de nooduitgang 

veel te klein. Die afgenomen liquiditeit is vooral het gevolg van strengere regels voor banken. Banken 
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fungeerden voorheen als marketmaker: ze namen tijdelijk stukken van verkopers op in hun boeken als er 

niet direct een koper voor was en verschaften zo liquiditeit. Maar nu moeten ze daarvoor zoveel kapitaal 

aanhouden, dat het meestal niet meer loont (FD, p. 1). 

 

Indeed, the world’s financial system is still feeling the aftershocks of the Lehman collapse. Banks 

remain non-transparent and thus at risk. We still don’t know the full extent of linkages among financial 

institutions, including those arising from non-transparent derivatives and credit default swaps. Even 

more important is the danger to the Euro project and to European integration in general if Greece 

leaves. Once the Euro is seen to be reversible, the economic forces driving integration reverse. Every 

crisis will become potentially lethal. 

 

Geld is kapot aan het gaan door allerlei bijdruk oefeningen en negatieve rente en of dat nog niet genoeg 

is, wordt overwogen om cash maar te verbieden: https://www.linkedin.com/pulse/model-louk-jongen 

 

Dat ‘geld’ al niet meer gedekt was door wat dan ook is blijkbaar geen reden om er mee te stoppen, zelfs 

papieren beloftes zijn blijkbaar moeilijk te houden door overheden. 

Het cynische is dat u uw geld straks nog slechts bij de banken kunt stallen, juist bij die banken waar 

iedereen moeite mee heeft en die een dekkingsgraad hebben van nog geen 5% 

Dit gaat leiden tot hogere rente en het zoeken naar alternatieven, daar zitten wij dan al in. 

 

Eerst en vooral zal er bescherming gevonden moeten worden tegen het vergaan van geld. Hoge rente is 

een mogelijkheid, maar als je hoofdsom kapot gaat vanwege al die schulden, ben je nog nergens. 

We gaan meer en meer over op bescherming daartegen, beter een of twee jaar te vroeg, dan een dag te 

laat, zie Cyprus en wellicht Griekenland.  

 

En we brengen ook nog even in herinnering wat we schreven over Japan in de vorige Flash: zodra daar 

de rente enigszins stijgt kan Japan niet genoeg belasting innen om de rente op de staatsschuld te betalen. 

 

Maar we gaan nog een stapje verder met waarschuwen. En wij niet alleen, ook de bazen van JPMorgan 

Chase en Fidelity 

"It's Time To Hold Physical Cash", Fidelity Manager Warns 

Ahead Of "Systemic Event" 
  

As Jamie Dimon (de CEO van JP Morgan Chase) recently noted while discussing the perils of illiquid 

fixed income markets, the statistics around “tail events” can no longer be trusted. 

In other words, 6, 7 or 8 standard deviation moves that in theory should only happen once every 

two or three billion years may now start to show up once every two to three months. Evidence of 

this can be found in October's Treasury flash crash, January's fantastic franc fuss and last 

month's Bund VaR shock.   

https://www.linkedin.com/pulse/model-louk-jongen
http://www.zerohedge.com/news/2015-04-09/jamie-dimon-warns-broken-markets-will-lead-more-flash-crashes
http://www.zerohedge.com/news/2014-11-18/treasury-market-liquidity-lehman-october-15-crash-1-minute-video
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-15/its-tsunami-swiss-franc-soars-most-ever-after-snb-abandons-eurchf-floor-macro-hedge-
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-09/two-years-later-var-shock-back
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Why is this happening? Simple. There’s no liquidity left and the idea of efficient markets facilitating 

reliable price discovery is an anachronism.  

Today’s broken, “mangled” (to use Citi’s descriptor) markets come courtesy of: 1) frontrunning, 

parasitic HFTs, 2) the post-crisis regulatory regime which, to the extent it’s well meaning, was 

conceived by people who never had any hope of evaluating the likely knock-on effects of their 

policies, and 3) central banks, who have commandeered sovereign debt markets, leaving a trail of 

illiquidity and shrunken repo in their wake.  

Meanwhile, equity and fixed income bubbles continue to inflate on the back on central bank 

largesse and the only two options for rescuing a highly leveraged world are writedowns and/or 

inflating away the debt. 

So what is a savvy investor to do in this powderkeg environment? Simple, says Fidelity’s Ian 

Spreadbury: own gold, silver, and physical cash.  

Het monetaire beleid van centrale banken in de laatste decennia heeft gefaald en zelfs averechts 
gewerkt. Dat is het harde oordeel van de Bank for International Settlements (BIS) in zijn jaarverslag, 
dat zondag werd gepubliceerd. 
 
BIS, de in het Zwitserse Bazel gevestigde instelling, die geldt als 'de centrale bank voor de centrale 
banken', doet een oproep om de overheersende richting in het monetaire beleid, om de economie te 
stimuleren met steeds lagere rentes, fundamenteel te wijzigen. 
 
In het jaarverslag van het instituut stelt de chef monetaire en economische zaken, Claudio Borio, dat de 
hardnekkige pogingen van centrale banken om de economie te stimuleren de afgelopen decennia 
zeepbellen in de hand hebben gewerkt en de economische groei per saldo mogelijk meer schade 
hebben toegebracht dan goed gedaan. Lage rente leidt tot meer schuld, minder economische 
hervormingen, minder economische groei en nog lagere rente. Hoe onevenwichtig dit systeem is, blijkt 
wel uit de huidige negatieve rendementen op obligatiemarkten die "de grenzen van het ondenkbare 
hebben opgerekt", zegt Borio. Dit laat zien dat beleggers - zoals banken, vermogensbeheerders en 
pensioenfondsen - veel liever risico nemen op financiële markten dan in de reële economie, waar 
investeringen juist hard nodig zijn. 
 

Rente en obligaties 

 
Traditionele vastrentende waarden bieden geen bescherming meer. De huidige situatie vraagt om een 

absolute return-strategie, 

Decennia lang hebben beleggers vastrentende waarden gezien als een stevig anker en een bron van 

stabiliteit voor hun portefeuille. Daarbij vertrouwden ze erop dat deze beleggingscategorie zou zorgen 

voor kapitaalbehoud, inkomsten, en diversificatie ten opzichte van risicovollere activa. Helaas zijn 

vastrentende waarden helemaal niet in staat om deze kenmerken te bieden wanneer de rente tot nul 

daalt. Bij een rente die lager dan ooit is, verliest het renterisico niet alleen de mogelijkheid om te 

fungeren als stabilisator in portefeuilles, maar wordt die obligatie bovendien een potentiële verliesbron 

zodra de rente weer normaliseert. Met negatieve reële rendementen, vrijwel geen couponinkomsten en 

een aanzienlijk duration-risico in veel soorten traditionele vastrentende waarden, kunnen beleggers erg 

snel geld verliezen. 

 

(Dow Jones)--De voorkeursbehandeling die staatsleningen krijgen in de kapitaaleisen voor banken, is 

gebaseerd op de onjuiste veronderstelling: dat soevereine overheden geld kunnen bijdrukken om 
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wanbetaling te vermijden. De situatie in de eurozone laat echter zien hoe misleidend dat argument is, 

stelt de Bank for International Settlements (BIS) in zijn recent verschenen jaarverslag. 

 

Wij/ik was te vroeg met dit te onderkennen, echter we zien het nu gebeuren en wij zijn nu bezig om te 

bepalen of we al short obligaties gaan. Immers veel lager dan het laagst kan de rente niet. Door short te 

gaan verdienen we aan de rentestijging die er aan staat te komen: 

- De FED in de VS overweegt al rentestijging 

- Er zullen steeds meer beleggers komen die het risico van obligaties, te groot vinden en daarom 

een hogere rente-vergoeding willen. 

- De prijs van geld = rente is te lang door ECB, FED etc. kunstmatig laag gehouden. En men kan 

de markten wel een hele tijd artificieel beprijzen, maar niet voor altijd! 

 

Als blijkt dat de beleggingsinstrumenten die voordien als ultraveilig werden beschouwd dat niet langer 

zijn, zal hun aantrekkelijkheid verdwijnen als sneeuw voor de zon en zullen risicovollere alternatieven 

paradoxaal genoeg minder risico inhouden. 

Dat geldt voor aandelen, maar net zo goed voor grondstoffen, goud en andere tastbare activa, die 

tegenhangers zijn voor deze papieren beloften die obligaties uiteindelijk nog steeds zijn. 

Obligatiefondsen stoppen steeds meer geld in cash dan in 2008. Obligatiefondsen houden momenteel 

8% van hun activa aan in cash. Dat is het hoogste percentage sinds 1999. 

Jerry Cudzil, hoofd van het obligatiefonds is nerveus en ziet de volatiliteit op de obligatiemarkten 

toenemen. Volgens hem heeft de FED voor lange tijd de markt ontregeld met haar rentepolitiek. “Als je 

dan de rente verhoogt kan dat onverwachte volatiliteit teweegbrengen”. 

En Cudzil eindigt met weinig bemoedigende woorden: “We denken dat de markt je vertelt je portfolio 

aan te passen. Of we nu morgen of binnen zes maanden in de problemen komen, je moet kiezen tussen 

uitgelachen worden voor de markt crasht, of erna”. 
 
Pension funds, for example, had a 25 percent exposure to alternative investments such as real estate, 

hedge funds, private equity and commodities in 2014 versus only 5 percent in 2001. 

Het komt echter niet vaak voor dat er grote structurele veranderingen in het inflatieklimaat optreden. 

Deze verandering in inflatieklimaat heeft er uiteindelijk toe geleid dat obligaties en aandelen meer dan 

30 jaar in een up trend hebben gezeten en vaste waarden als belegging het vaak niet goed hebben 

gedaan. Wat ons betreft, zitten we wat dit aangaat weer op een dergelijk belangrijk keerpunt, maar nu 

de andere kant op. Wij denken dat er in de meeste landen een omslag plaatsvindt van neerwaartse naar 

opwaartse druk op de inflatie. Hoeveel de inflatie daardoor zal oplopen durven we niet te voorspellen. 

We denken in ieder geval wel een stuk meer dan de 2% inflatie waar de meeste centrale banken op 

afstevenen. 

Geo Politiek 

 
U kent onderhand ons cynisme: ‘wij’ moeten Rusland boycotten, maar de VS verhoogt haar handel met 

Rusland! Ongelooflijk? Zie http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sanktionen-gegen-russland-

us-konzerne-machen-weiter-geschaefte-a-1036336.html 

 

De NAVO rukt op naar Polen, Ukraine etc. en vervolgens verklaart zij zich zeer bezorgd over de 

ontwikkelingen en toegenomen spanningen…. 

 

“We” vallen Vietnam, Afghanistan, Irak, Libië,  Jemen, Syrië binnen en zijn verbaasd dat het een veel 

grotere puinhoop wordt, met meer doden en schade dan voorheen. 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sanktionen-gegen-russland-us-konzerne-machen-weiter-geschaefte-a-1036336.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sanktionen-gegen-russland-us-konzerne-machen-weiter-geschaefte-a-1036336.html
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Al dat soort zaken zijn tot nu toe redelijk op ‘plaatselijk’ gebied gebleven. Voor ons dan weliswaar, 

maar de wereld wordt kleiner, vandaag een strand in Tunesië, morgen een gek in Parijs, overmorgen een 

verwarde politie agent in Den Haag. 

Ook hier zullen we aan wennen en laten we ons ook realiseren dat het aantal terrorisme doden een 

minieme fractie is van het aantal doden door insecten, malaria of verkeersdoden. 

Maar ondertussen mag u wel uw vrijheid inleveren vanwege die paar terrorisme doden: denk ook maar 

eens aan luchthaven controles, privacy schendingen tot zelfs in de eigen club van regeringsleiders, wet- 

en regelgeving. 

Nu zijn we al op heel veel plaatsen in oorlog. Vergeet niet dat heel veel mensen (en politici!) die niets te 

verliezen hebben, heel makkelijk ten strijde trekken. We weten nog waarom WOII ontstond. Niet dat ik 

de Grieken morgen een oorlog zie beginnen, maar het doorsturen van duizenden vluchtelingen ligt erg 

voor de hand. 

Goud en grondstoffen  
 

Goudprijs in Euro’s 
Er wordt wel eens vergeten dat in Euro’s de goudprijs meer is gestegen dit jaar, dan in de nu nog wereld 

notatie in dollars. Omdat de Euro is gezakt t.o.v. de dollar, steeg de goudprijs dus in Euro’s.  

Te verwachten is dat als de goudprijs ook nog eens in Yuans wordt genoteerd: vermoedelijk per oktober 

en gezien de wederom recordhoeveelheden goud die door China in mei zijn geïmporteerd (nog voor de 

Chinese beurscrash) dan zijn wij er nog steeds van overtuigd dat goud een meer belangrijkere rol gaat 

spelen, bijvoorbeeld omdat de Yuan in oktober door het IMF toegelaten gaat worden in het mandje van 

wereldvaluta. Als dan mocht blijken (en dat is nu al zo) dat de Chinese goudreserves tot een 

gedeeltelijke dekking van de Yuan leiden, hebben we weer een stapje gezien in de richting van het 

accepteren van goud als geld. 

En zeker als we goud vergelijken met wat bijgedrukte rommel die men papiergeld noemt. Zoveel 

principieel anders is die Zimbabwaanse dollar niet t.o.v. de gewone dollar. 

 
Gold: Waiting for a New Bull Market   
Gold is one of the most attractive safe havens at the moment, but when is said confidence likely to 

bolster gold prices? 

 

In essence, when faith in U.S. financial assets has been challenged, no asset has provided a more 

productive portfolio hedge than gold shares. 

Investors are searching for a safe haven after Greece imposed capital controls, closed banks and 

stopped selling gold coins to the public until at least July 6“. Most of our common gold coins are sold 

out,” Daniel Marburger, a director of Frankfurt-based CoinInvest.com, said by phone. “When people 
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learned that the Greek banks will be closed, they started to think that it may not be such a bad idea to 

have some money in gold.” 

 

At Sprott, we continue to believe high-quality gold mining companies provide significant leverage to the 

secular opportunity of rising gold prices. Emerging producers (and high quality miners developing new 

projects) bring a tangible value-creation proposition to the gold investment thesis. Despite the volatility 

of gold shares since 2000, their performance in up-cycles for the gold complex has provided 

unparalleled alpha. We are of the strong opinion that allocations toward high-quality gold shares are 

about to be rewarded handsomely and we look forward to communicating our progress in coming 

months 

 

Kijken we nu naar de vraag en aanbod kant van een aantal grondstoffen, dan zien we verscheidene 

tekorten opdoemen: tin, zink en koper zijn het eerst aan de beurt.  

 

Tin, stond in april op zo’n dieptepunt dat dit sinds 2008 niet meer was voorgekomen van $ 13.600 per 

ton, Inmiddels staat tin op ca $ 15.000 vanwege productiebeperkingen en een historisch lage voorraad 

bij de LME van slechts 7.500 ton. 

 

En wanneer het zo is dat we vol in de wind-energie moeten gaan staan, geflankeerd door zonnecellen, 

moeten we niet vergeten dat die transitie veel meer koper vereist dan een kolencentrale. Om maar te 

zwijgen van de drie keer zo veel kilo’s extra koper die in een elektrische auto moeten. Dus ook in een 

groenere? omgeving is veel meer koper nodig. Excelsior is daar een goede kanshebber voor. 

 

Om eens een ander voorbeeld van  onderwaardering van ‘onze’ mijnbouwaandelen te geven dan 

Grange, een citaat over Alkane: Exemplifying how poorly understood the specialty metal space remains,  

fund managers are openly assigning a negative value to the DZP, which has resulted in Alkane trading 

for less than the net present value of its producing gold mine. Alkane has a process that can now 

recover a high-purity hafnium oxide product will make Alkane the world's first primary mine supplier of 

hafnium. 

Kort gezegd: de waarde van een vergevorderd, wereldklasse rare earth project en dan niet alleen voor 

Hafnium, wordt als negatief gewaardeerd en gaat ten koste van de normale waarde van het producerende 

goudmijnproject van Alkane. 

 

 Beleggingsbeleid, crisis en conclusies 

 
1. De EURO komt met welke uitkomst dan ook niet sterker uit de Griekse crisis. Of de EU moet 

meteen honderden miljarden afschrijven of ze moeten dat later, waarbij er eerst nog extra Euro’s 

moeten worden bijgedrukt. Dat is goed voor de dollar, maar uiteindelijk goed ook voor 

goud/zilver.  

2. Hoeveel er ook aan Yennen, Dollars en Euro’s wordt bijgedrukt, ook al schuiven ze de 

problemen daarmee steeds weer verder vooruit, ooit moet er afbetaald of afgerekend worden. 
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Wanneer dan blijkt dat ‘geld’ slechts papieren beloftes zijn, is het voor de meesten te laat, maar 

niet voor degenen die ooit wat goud-achtige dingen kochten. 

3. In dat goud-achtige denken we aan Royalty bedrijven, ETF’s van goudmijnen (geen goud-

ETF’s!, goud koopt u nu al maandelijks via munten). 

4. Vanwege de lage rente, die ooit een keer zal gaan stijgen, niet alleen wanneer mensen een hogere 

vergoeding op hun (staats) obligaties willen, maar ook wanneer de inflatie angst weer toeneemt, 

beginnen we met short posities op Italiaanse obligaties, Franse en VS bonds. 

5. Ondertussen staan ‘gewone’ aandelen vanwege dat kunstmatig uitgestrooide geld veel te hoog en 

zijn er mis allocaties gedaan: het was als bedrijf goedkoper om je concurrent of je eigen 

aandelen te kopen, dan iets goeds binnen je bedrijf te doen. En velen stopten hun geld van arren 

moede maar in aandelen, want bij obligaties was er geen opbrengst. Dat zijn geen lange termijn 

beleggers, die gaan binnenkort allemaal tegelijk naar de uitgang. Wij zijn begonnen met selectief 

goedkope put opties te kopen op bedrijven: banken zoals Deutsche Bank, die het meest te 

verliezen hebben als er een daling komt. Zie het als een soort verzekering tegen een fikse daling, 

want volgens de meeste maatstaven, staan aandelen te hoog, maar een opluchtings rally (ik zeg 

oplichtingsrally) bij een positief? einde van de Griekse soap, is mogelijk. 

6. We behouden onze grondstof posities: enerzijds omdat die al veel te laag gewaardeerd staan, 

anderzijds, bij stijgende inflatie en grotere tekorten zullen deze eindelijk weer een normale 

waarde gaan krijgen. Selectief kopen we koper, zink en tin bij. En mocht de beurs toch nog een 

tijdje doorstijgen op basis van nieuwe QE brandstof, dan doen we daar via grondstoffen ook aan 

mee. Nadeel is wel dat als de dollar stijgt, grondstoffen genoteerd in dollars dalen, maar voor ons 

als Europeanen is dat een kleiner bezwaar. 

7. En tot besluit het allerbelangrijkste: De kans op een (financiële) crisis is niet kleiner geworden, 

steeds meer zaken versterken en hangen aan elkaar. De artikelen hiervoor geven voorbeelden van 

wat er allemaal fout kan gaan. Ik vraag u niet om in de schuilkelder het einde der tijden af te 

wachten, maar als ook de BIS, grote fondsbeheerders en  analisten steeds meer problemen en 

verkeerde gevolgen in de monetaire experimenten zien, adviseer ik u om vooral wat maatregelen 

te nemen. Dat u brandverzekeringspremie betaalt vindt u heel normaal en u bent blij wanneer u 

weer voor niets die verzekering heeft betaald. Wij denken dat het indekken tegen een crisis wel 

eens snel tot uitbetaling zal gaan komen. Wij willen u graag helpen bij de voorbereidingen en 

echt niet alleen met de portefeuilles. Dus belt (overlegt) u gerust. 

 

 

 

 


