Serie “vragen aan”, vanaf 2009 eerst 3 jaren “10 vragen aan” 2013: “5 vragen aan”

5 vragen aan:
Hieronder volgen een 5-tal vragen die ik Irma Schogt van Market Timing heb
voorgelegd. Irma werkt veel samen met Raymond Merriman en zorgt er voor dat zijn
denkbeelden aan het Nederlandstalige publiek worden gepresenteerd. In 2011 stelde
ik haar al 10 vragen.
1. Raymond Merriman schrijft o.a. veel over goud en zilver. Op welke basis
doet hij dat?
Raymond Merriman is een cyclusanalist die zich graag in de markthistorie
verdiept. Vastgesteld is dat de steeds terugkerende marktcycli en -patronen
een grote samenhang hebben met de cycli van planeten. Daar kun je als
handelaar pas iets mee in het heden als je bereid bent ernaar te kijken
natuurlijk. Vervolgens heb je fundamentele zaken en technische analyse nodig
als bevestiging.
2. Je kunt over heel veel dingen schrijven, waarom analyseert hij ook goud
en zilver?
Goud en zilver zijn het populairst van alle markten, daar is de laatste 4-5 jaar
de grootste vraag naar. Het komt overeen met wat wij de economiecyclus
noemen (golven van pakweg om en nabij 17 jaar met een historische
betrouwbaarheid van >83%) die overeenkomt met de langetermijn-Dow/Goldratio van de afgelopen >200 jaar. Beide indiceren dat betere tijden voor
edelmetalen dan voor aandelen, nog jaren kunnen duren.
3. Past de huidige daling in zijn plaatje en zijn we al ongeveer op de
bodem?
Ons cyclusmatige plaatje kan verschuiven als het kompas van een
zeevarende. Ik kan pagina’s volschrijven met details maar het komt erop neer
dat de samenhang van markten en planetenloop doet vermoeden dat goud en
zilver een nieuwe en flinke opmars te wachten staat. Naar nieuwe
recordhoogtes, misschien al in 2014. Dat kan, zo lang de $ 1179 in goud en
de $ 18,16 van afgelopen juni houden. Wat hebben we er fundamenteel voor
nodig? Verlies van vertrouwen in bestuurders van banken en regeringen,
flinke sociale onrust…
4. In zijn nieuwe boek Vooruitzichten 2014 (in het Nederlands vertaald)
schrijft hij niet alleen over goud en zilver. Wat zijn andere onderwerpen
die hem boeien?
Merriman is zeer sterk sociaal betrokken en laat de grote tendensen zien
die op vele wereldtonelen in 2014 voor trendverschuivingen kunnen zorgen.
Het jaar 2014 is een tweesprong zegt hij in dit jaarboek. Van dat dit jaar alleen
bestuurders die niet uit eigenbelang werken erin kunnen slagen de
economische dreiging te keren, via de tanende populariteit van de
Amerikaanse president en weerpatronen die de graanmarkten beïnvloeden,
naar de tot in 2016 vermoedelijk laag blijvende rente in de VS en veel meer,
teveel om hier op te noemen. Daarbij, de belangrijkste kosmische indicatoren

vertelden Merriman (en zijn jaarboeklezers) in 1994 al dat er vanaf 2008 weer
een wereldwijde diepe economische crisis kon ontstaan, mits beleidsmakers
weer dezelfde fouten zouden maken als in het verleden. Check!
5. Volgt Market Timing alleen Merriman of zijn er ook andere "denkers" die
de strategieën van Market Timing beïnvloeden….?
Market Timing volgt sinds 2007 een internationale groep van professionele
Financiële Astrologen. Maandelijks wordt uit de input van ruim 12 analisten
een vooruitzicht voor de maand gedestilleerd, voor aandelen, goud en
euro/dollar. Market Timing Digest heeft door op deze manier naar de markt te
kijken, met in de gelijknamige nieuwsbrief gepubliceerde
beleggingstransacties, 3 jaar op rij de markt verslagen. Dit is door een
accountant gecontroleerd en als juist bevonden. [lees hier verder]
Merriman behoort echter onbetwist op zijn vakgebied tot de beste van de
wereld. Hij heeft via onderzoeken naar historische statistieken de samenhang
tussen marktcycli en kosmische cycli aangetoond en samengevat in een
markttimingmethode voor handelaren. Hij geeft zijn levenswerk nu in 20132014 door aan een jongere generatie via de MMTA (Merriman Market Timing
Academy) waardoor zijn werk letterlijk breder gedragen wordt.
Op 15 december a.s. geeft Raymond Merriman een twee uur durende presentatie
over de wereldpolitieke arena, economie en de collectieve psychologie in 2014 met
vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkt, Goud en Zilver voor 2014. Lees
verder, zie menu Events!
Irma Schogt geeft diverse nieuwsbrieven uit zoals de Market Timing Digest Goud en
Zilver

5 vragen aan Tom Lassing
Gepost op 15 oktober 2013
De nummero 5 in de reeks '5 vragen aan' is Tom Lassing. Je kent hem vast van
Beursbox en Beursaccent. Onlangs gaf hij ook een tweetal e-books uit over
Opties en Zilveraandelen: Hij beantwoordde in maart 2011 de 10 vragen aan
1. Zo langzamerhand wordt de crisis steeds duidelijker, heviger,
voelbaarder. Zijn we volgens jou al over het "hoogtepunt" of liever
gezegd "dieptepunt" heen?
Het dieptepunt wordt voor ons uitgeschoven. Ze doen dat door steeds nieuw
geld te creëren. Ze doen het wel 'netjes' door het ook weer niet te snel te
doen, maar uiteindelijk is ook zo'n opzet ooit failliet.
2. Welke instrumenten zie jij voorhanden om gaande weg uit de crisis te
komen, of gaat dat niet meer lukken?
Ik vrees dat het binnenkort vooral inflatie gaat worden. We zijn echter nu zo
ver, dat het pappen en nathouden is en op dit moment zie ik geen andere
oplossingen. Een volledige opschoning van de economie en het introduceren

van eerlijker geld zie ik ze niet snel doen.
3. Zie je nog een rol voor goud en/of zilver hierin weggelegd?
Ja. Het blijft een prachtig alternatief waarvoor wereldwijd deuren opengaan.
Wat we echter niet moeten vergeten is dat de Centrale Banken er alles aan
gelegen is ons geen alternatief op de dollar en euro en andere fiat munten te
geven. Ze zullen dus op zwakke momenten voor de munten ook de goudprijs
onder druk zetten. Dat lukt ze, tot de druk te hoog wordt. Ondertussen hebben
Centrale Banken zelf ook goud en veel Centrale Banken kopen ook bij. Het is
dus een fabel dat goud en zilver geen rol meer zouden hebben. We worden in
de maling genomen door ze, door ons te laten denkend at er geen rol meer is.
4. Wat betreft de prijs van goud en zilver. Denk je dat we nu de bodem
hebben gezien of is er van alles nog mogelijk?
Alles is mogelijk. In die zin heb ik geen kristallen bol en bel voor de laagste
koers. Ik koop gewoon iedere maand bij. Nooit last van een lage of hoge
koers.
5. Wil je een vraag uit jouw "10 vragen aan" nog herroepen, aanvullen,
bevestigen. Of wil je liever nog iets anders over goud en zilver melden:
ga je gang!
Ik krijg ook van mensen die weinig geld hebben de vraag of ze zich kunnen
beschermen tegen slechte tijden. Ja, dat kan, ook met weinig geld. Zorg er
voor dat je lang houdbaar voedsel en water hebt. Zou er om welke reden wat
mis gaan, dan hoef je op dat moment niet duur te kopen of veel kosten te
maken om het ver weg te halen. Zorg er voor dat je bij welke verstoring dan
ook niet altijd het eerste slachtoffer bent. Als volwassen mens wordt
volwassen gedrag van je gevraagd. Ik vind het echt ongehoord dat de meeste
huishoudens niet eens 20 liter water op voorraad hebben. Als vandaag de
waterleiding buiten dienst gaat, hoe ga je dan vanavond koken? Of denk je dat
je uit kan eten? Het restaurant heeft echter ook geen water en dan is er dus
ook geen koken mogelijk. Denk vooral eindelijk iets meer na over de situatie
en over het feit dat we hier bijzonder verwend zijn met een samenleving die al
vele jaren perfect geregeld is. We zijn echter kwetsbaar en het is aan ons zelf
om die kwetsbaarheid iets te verminderen. Ook dat is veiligheid en rijkdom.
Tom Lassing Progain – voor online succes

5 vragen aan Réne Tissen
Gepost op 3 oktober 2013 door Wilge!
De volgende antwoorden op de 5 dezelfde vragen komen van René Tissen die al in
de eerste reeks van de '10 vragen aan" op 18 maart 2010 zijn visie gaf. René kennen
we natuurlijk van zijn columns bij RTLZ.

1. Zo langzamerhand wordt de crisis steeds duidelijker, heviger,
voelbaarder. Zijn we volgens jou al over het "hoogtepunt" of liever
gezegd "dieptepunt" heen?
Hoe spijtig dat ook is, we hebben in Nederland het dieptepunt van de crisis
nog niet bereikt. Niet in de formele economie. Ook niet in de feitelijke –reëleeconomie. In de formele economie doet Nederland het zo slecht nog niet,
vanwege het bijna onbegrensde ‘zwabberen’ met cijfers door zowat iedereen
die een officiële positie in de economie en de politiek vervult. De economische
werkelijkheid wordt stelselmatig aangepast aan de wenselijkheid van behoud
van het systeem, in ieder geval uitgelegd als een indicatie van het succes van
de eigen –sterk verdeelde-opvattingen over dat systeem. Er wordt ondanks
alle negatieve berichtgeving nog teveel mooi weer gespeeld. Feit is dat de
Amerikaanse, Japanse en grotendeels ook Europese economieën aan het
infuus van hun centrale banken liggen en alleen daarom niet instorten. Zodra
centrale banken ophouden met het drukken van geld, of dat zelfs maar
matigen, stort de economie alsnog in elkaar. Blijven ze echter doorgaan met
geld drukken, dan stort de economie ook in, o.a. als gevolg van het verlies
aan vertrouwen in geld. Het einde van het geldsysteem is in zicht, maar heeft
zulke zware sociaal-maatschappelijke consequenties, dat we dit liever blijven
ontkennen. In de feitelijke economie is van ontkenning geen sprake.
Ook in Nederland is de crisis volledig doorgedrongen. Burgers worden
momenteel in rap tempo armer én kanslozer. De pijn is overal merkbaar en
zichtbaar, maar is nog niet tot het bot doorgedrongen. De werkloosheid stijgt
in enorm tempo, het aantal beschikbare banen neemt in enorm tempo af.
Nederland is in een duivelse spiraal terecht gekomen. Inkomens nemen af,
prestaties moeten omhoog, burn-outs zijn aan de orde van de dag. Sociale
zekerheden zijn onzeker geworden. De broekriem wordt overal aangehaald,
oude schoenen worden opgelapt en er wordt over elke cent moeilijk gedaan.
Van een ‘cash rich’ land is Nederland in korte tijd ‘cash poor’ geworden en dat
geldt ook voor de staat.
Overal komen instanties geld te kort om te doen wat ze moeten c.q. willen
doen. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten is feitelijk failliet. Het is
de vraag of ook Nederland binnenkort nog wel zijn rekeningen kan betalen. Ik
verwacht dat 2014 het jaar van de betalingskloof zal worden en dat ook
Nederland met schuldbriefjes zal gaan werken. Het falen van het Nederlandse
steunbeleid in het kader van Zuid-Europa zal pijnlijk merkbaar worden als blijkt
dat de garantstellingen van Nederland van ruim 200 miljard euro ons allen
boven het hoofd groeien.
2. Welke instrumenten zie jij voorhanden om gaande weg uit de crisis te
komen, of gaat dat niet meer lukken?
De huidige crisis is in hoge mate beleidsresistent gebleken. De crisis kwam,
zag en ging niet weg, ondanks vele plannen en voornemens. Er viel niet veel
aan te doen. Stimuleren blijkt niet te helpen. Bezuinigingen ook niet. Stilzitten
en afwachten lukt niet. Hollen en hardlopen ook niet. Eerst hadden alleen de
banken grote problemen, toen de staat en daarna burgers en bedrijven. De
besmetting van geld in de vorm van overmatige schuld heeft inmiddels
iedereen bereikt.

Geen enkele ‘’firewall’ heeft geholpen, de situatie is er alleen maar erger door
geworden. Het schuldenprobleem woekert voort, omdat het niet tot aan de
wortels uitgeroeid wordt. Er lijkt voorlopig geen kruid tegen op gewassen.
Alleen nog het kwijtschelden van schulden kan voor een oplossing zorgen,
maar de wil om naar mogelijkheden hiervoor te zoeken is er niet. Alleen
selectieve groepen, zoals obligatie- en depositohouders boven een bepaalde
grens worden gedwongen om hun geld af te staan. Maar dat maakt het
financiële systeem juist instabieler, want onrechtvaardiger.
3. Zie je nog een rol voor goud en/of zilver hierin weggelegd?
Goud en in mindere mate ook zilver zijn een vorm van verzekering tegen de
slechte tijden die nog gaan komen. Beiden kunnen echter een belangrijker
functie vervullen bij het introduceren van een nieuwe wereld reservemunt, ter
vervanging van de dollar die te speculatief is geworden. Als er een
onafhankelijke munt komt –bijvoorbeeld via het IMF – dan kunnen goud en
zilver dienen voor de stabiliteit van deze munt, namelijk als belangrijke (maar
niet de enige) mogelijkheid van waardebepaling. De introductie van een
dergelijke –betrouwbare- munt kan dienen als rekeneenheid in het kader van
de introductie van institutionele systeemmunten –bijvoorbeeld de systeem
euro- naast de gewone munt van landen, zoals de dagelijkse euro. Op deze
wijze kan de huidige onbeheersbaarheid van het geldsysteem tegen worden
gegaan en kan er daarmee een rustiger basis aan de economie worden
gegeven, die inmiddels hard nodig is.
4. Wat betreft de prijs van goud en zilver. Denk je dat we nu de bodem
hebben gezien of is er van alles nog mogelijk?
Goud is uiteindelijk een van de maatstaven van betrouwbaarheid van een
nieuw geldsysteem dat noodzakelijk is. We moeten niet terug naar de gouden
standaard, maar naar een mandje van waardevolle indicatoren –waaronder
goud- die als ijkpunt kunnen worden gebruikt voor economieën om hun
feitelijke presteren aan te kunnen toetsen en hun economische beleid op te
kunnen baseren. Goud moet daarnaast een commerciële functie hebben, maar
de prijsvorming daarvan moet gescheiden plaatsvinden van systeemgoud. Bij
centrale banken hoort systeemgoud dat door commerciële banken kan worden
ingekocht en verkocht, via markt conforme prijsvorming.

5. Wil je een vraag uit jouw "10 vragen aan" nog herroepen, aanvullen,
bevestigen. Of wil je liever nog iets anders over goud en zilver melden: ga je
gang!
—
René Tissen
Prof. Dr. René J. Tissen, Hoogleraar Economie, Management en Organisatie aan
Nyenrode Business Universiteit. Tevens schrijft hij oa columns voor RTLZ.

5 vragen aan Diederik Schmull
Gepost op 25 september 2013
1x per week leg ik 5 vragen voor aan mensen die ik ook al "10 vragen aan" heb
voorgelegd. Soms heb ik dezelfde dag al de antwoorden, soms heeft de auteur niet
direct tijd. De antwoorden van Diederik Schmull (SchmullStrategie) volgen vrij snel
op die van Alexander:
1. Zo langzamerhand wordt de crisis steeds duidelijker, heviger,
voelbaarder. Zijn we volgens jou al over het "hoogtepunt" of liever
gezegd "dieptepunt" heen?
Het ergste komt nog! De totale prive- en staatsschuld in de wereld als
percentage van de economie is sinds 2008 verder gestegen. De pijn van
kredietinkrimping, afschrijving van schulden en faillissementen kon worden
uitgesteld door een onorthodox monetair beleid. De financialisering van de
economie, waarbij financiele activiteiten belangrijker zijn geworden dan reele
economische activiteiten, is nog niet teruggedraaid. De enorme
onevenwichtigheden tussen overschot- en tekortlanden zijn alleen maar
toegenomen. Daarom blijft economische groei overal teleurstellend. Maar
deze gang van zaken is op den duur niet vol te houden. Driekwart van de
beursomzet is flitshandel ('high frequency trading'), waardoor de
aandelenmarkten op een gegeven moment ten dode zijn opgeschreven!
Een zachte landing is een ILLUSIE. Sanering is het onvermijdelijke eindspel
van de 60-jarige kredietcyclus. Wie failliet is, gaat straks ook failliet. Lees de
geschiedenis er maar op na.
2. Welke instrumenten zie jij voorhanden om gaande weg uit de crisis te
komen, of gaat dat niet meer lukken?
Alle fiscale en monetaire maatregelen zullen de volgende 'echte' crisis NIET
kunnen voorkomen. De lage rente heeft al geleid tot een gevaarlijke
inschatting van financiele risico's. Talloze maatregelen, zoals
deviezencontroles, 'bail-ins' bij bankfaillissementen, confiscatie van
pensioengelden door de staat en handelsbarrieres, zullen de economische
situatie aanzienlijk verergeren. Verder is er sprake van een valuta-oorlog,
waarbij landen elkaar proberen af te troeven, door de dreigende deflatie naar
elkaar te exporteren, wat natuurlijk in tranen eindigt. Een oorlog zonder
winnaars!
3. Zie je nog een rol voor goud en/of zilver hierin weggelegd?
Fysiek Goud is een noodzakelijke verzekering tegen het ondenkbare en een
essentieel onderdeel van een vermogen. In een nieuw monetair systeem,
welke het huidige 'fiat'-geldsysteem in de toekomst zal vervangen (in de
komende economische depressie), zal er een belangrijke rol zijn weggelegd
voor Goud. Goud is deel van de reserves van de centrale banken, welke bij
herwaardering op een hogere officiele prijs, tot hun noodzakelijke
herkapitalisatie kan leiden, net zoals in 1934. De 'officiele' Goudprijs (sinds

1973) is nog steeds $ 42.22. Bij verlies of diefstal, weigeren
verzekeringsmaatschappijen meer te betalen dan de officiele prijs.
In de crisis van 2008, kreeg Goud een prijsdaling te verduren van meer dan
30%, omdat talloze beleggingen tegen de dagprijs gedwongen moesten
worden geliquideerd. In de volgende crisis kan dit zich herhalen, vooral nu de
inflatie, ondanks het ruime monetaire beleid, nog LAGER is dan toen. Maar
de prijscorrectie van de laatste 2 jaar is daarop al enigszins vooruitgelopen.
Zilver is niet meer deel van de reserves van de centrale banken en is bij de
volgende crisis 'vogelvrij'. Het is enorm economisch gevoelig en merendeels
in zwakke handen ('poor man's Gold'). In de depressie van de jaren '30 moest
Zilver door de staat worden gesteund, vanwege de strategische, militaire
waarde.
4. Wat betreft de prijs van goud en zilver. Denk je dat we nu de bodem
hebben gezien of is er van alles nog mogelijk?
Als de Goudprijs niet in staat is om het niveau van $ 800 tot $ 1000 succesvol
te testen, dan lijkt de opgaande trend sinds 1999 voorbij. Toch moet Goud,
dat niet rentedragend is, toch worden vastgehouden tot het bittere eind,
ongeacht de dagprijs. Wat goed is voor centrale banken, is ook goed voor de
lange termijn belegger. Het is in het belang van de centrale banken om de
Goudprijs op peil te houden, vooral als deflatie toeslaat. De gedwongen
afbouw van de schuldpiramide zal een langdurige periode van economische
stagnatie inluiden, vergelijkbaar met die van Japan in de laatste 20 jaar.
Maar Zilver is zuiver voor speculatieve handel. Het zogenaamde zilvertekort is
een eeuwenoude mythe.
5. Wil je een vraag uit jouw "10 vragen aan" nog herroepen, aanvullen,
bevestigen. Of wil je liever nog iets anders over goud en zilver melden:
ga je gang!
Meer dan ooit is het zaak om afscheid te nemen van 'Papier-Goud'. De
Goudhandel, is grotendeels een papierhandel geweest, net zoals de handel
in alle grondstoffen. Daarom was die handel een veelvoud van wat er fysiek
beschikbaar is. Maar door de toenemende onzekerheid over het komende
monetaire systeem, zal de vraag naar Fysiek Goud, vooral uit Azie, uiteindelijk
roet in het eten gooien. 'Papier-Goud' kan behangpapier worden, net zoals
vele waardepapieren van weleer.

DIEDERIK SCHMULL
Een 40-jarige carrière in de financiële sector, o.a als Vice-President van Credit
Suisse, Morgan Stanley en Baker, Weeks & Co. Nu onafhankelijk
beleggingsadviseur, spreker en columnist.
Diederik Schmull heeft zijn eigen website: Schmullstrategie)

5 vragen aan Alexander Sassen van Elsloo
Gepost op 23 september 2013
De 2e in de reeks "vervolgvragen aan" is Alexander. ZIjn eerder beantwoordde "10
vragen aan" vind je hier.
1. Zo langzamerhand wordt de crisis steeds duidelijker, heviger,
voelbaarder. Zijn we volgens jou al over het "hoogtepunt" of liever
gezegd "dieptepunt" heen?
Nee, naar mijn idee hebben we de echte klap nog lang niet gekregen. Door
ingrijpen van de Centrale Banken is de koers van zowat elk financieel
instrument gaan stijgen terwijl de Fundamentals alleen maar verslechteren.
Deze discrepantie kan een tijdje duren, maar de afrekening gaat komen. De
meeste handelaren die ik spreek weten ook dat dit niet lang goed kan gaan,
maar gaan toch “long” omdat ze verwachten dat de andere handelaren dat
ook doen. Dit alles natuurlijk op aangeven van de centrale banken. Het is een
stoelendans en iedere handelaar/belegger heeft de arrogantie te denken dat
hij de paar overgebleven stoelen sneller kan vinden dan 80 procent van zijn
collega’s. Probleem is dat 80% van de collega’s dit allemaal denken, dus een
boel mensen hebben een “steep learning curve ahead of them”.
2. Welke instrumenten zie jij voorhanden om gaande weg uit de crisis te
komen, of gaat dat niet meer lukken?
Het is erg moeilijk, want die instrumenten die verdienen bij een daling van de
markten zijn synthetische instrumenten waar dus een enorme counterparty
risico op zit (wat is een Turbo short waard als RBS failliet gaat?). Ik denk dat
het zaak is om in eerste instantie je kruit droog te houden. Echt rijk met
beleggen word je door te kopen wanneer het bloed door de straten vloeit. Bij
executie/paniekverkopen krijg je namelijk de omgekeerde prijsreactie die we
nu zien. Fysiek goud zie ik als een manier om koopkracht te behouden in een
systeemcrisis. Goud heeft geen counterparty en is al 6000 duizend jaar in
gebruik als geld. Dus als “store of value”, een functie die onze fiat valuta hoort
te bieden maar dus niet doet, is fysiek goud the way to go. Aandelen of private
equity in bedrijven die met mooie innovaties bezig zijn is ook een manier,
maar erg speculatief. En zo zijn er wel meer mogelijkheden om deze crisis
goed door te komen. Wil iemand meer info dan ben ik bereikbaar via de
website www.sassenresearch.nl
3. Zie je nog een rol voor goud en/of zilver hierin weggelegd? zie vraag 2
4. Wat betreft de prijs van goud en zilver. Denk je dat we nu de bodem hebben
gezien of is er van alles nog mogelijk?
Moeilijk te zeggen. Ik denk zelf dat we de bodem nog niet gehad hebben in
goud (zilver heb ik te weinig kaas van gegeten). Een koers van $1100 of zelfs
$900 sluit ik absoluut niet uit. Maar vergeet niet, dit zijn de papieren prijzen.
Aangezien er 99 keer meer papier goud dan fysiek wordt verhandeld, is de
prijsvorming uiterst discutabel (manipulatie). De ontkoppeling tussen papier en

fysiek dat is waar ik voor ga. Ik koop fysiek goud en kijk er niet meer na tot de
systeemcrisis zich aandient. Dan heb ik koopkracht en kan ik mijn slag slaan.
5. Wil je een vraag uit jouw "10 vragen aan" nog herroepen, aanvullen,
bevestigen. Of wil je liever nog iets anders over goud en zilver melden:
ga je gang!
Nee, behalve dat ik adagium had moeten zeggen in plaats van adagio (had
waarschijnlijk hoge goudkoorts).

23 september , Alexander@sassenresearch.nl
Alexander Sassen van Elsloo is de oprichter van Sassen Research & Consultancy
Company. Hij schrijft columns op oa DFT en ValutaPlaza

5 vragen aan Albert Spits
Gepost op 16 september 2013
De afgelopen jaren heb ik met de 10-vragen rubriek veel mensen die wat zinnigs
kunnen zeggen over de edelmetaalmarkt aan de tand gevoeld. De laatste maanden
heb ik geen nieuwe mensen meer over de streep kunnen trekken, wel geprobeerd.
Daarom ga ik over op een nieuwe serie. We gaan de bevraagde mensen 5 nieuwe
vragen voorleggen. Degene die het spits mag afbijten is Albert Spits. Op 15 april
2010 publiceerde ik de 10 vragen aan hem, die je hier terug kunt vinden.
1. Zo langzamerhand wordt de crisis steeds duidelijker, heviger,
voelbaarder. Zijn we volgens jou al over het "hoogtepunt" of liever
gezegd "dieptepunt" heen?
We zijn nog niet op het dieptepunt aangeland, omdat er nog steeds een zekere
euforie is in de aandelenmarkten. Wanneer deze euforie volledig is weggezakt
en niemand van de reguliere financiële sector het nog ziet zitten, dan zitten we
op dat dieptepunt. Een andere meetmethode is te kijken naar de dividenden die
worden uitgekeerd. Wanneer deze 7% of meer zijn dan is de markt door het dal
heen. Met de huidige dividendcijfers van 2% in de VS en 3% in de EU zitten we
nog in de baissefase.
2. Welke instrumenten zie jij voorhanden om gaande weg uit de crisis te
komen, of gaat dat niet meer lukken?
De enige instrumenten die werken zijn dat de overheid enorm moet afslanken
met een verminderd aantal ministeries en een overheveling van taken naar de
private sector of provincies. Belastingverlagingen vooral op inkomsten zijn
essentieel, met name de invoering van een vlaktaks met een belastingvrije voet
van zeg maar €10.000 maakt het voor veel bedrijven en werknemers
aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen en harder te werken. Landen als
Singapore, Zwitserland, Nieuw Zeeland etc. hebben laten zien dat het
uitstekend functioneert met lagere belastingen en minder hoge werkloosheid tot
gevolg. Wat het huidige kabinet doet is het slechtste wat je kunt doen in een

crisis en dat zijn de belastingen verhogen onder het mom van 'bezuinigingen'.
Je zorgt namelijk dat het nog moeilijker voor bedrijven wordt om werk te
genereren en er nog steeds een overheveling van kapitaal plaats vindt van de
productieve richting de non-productieve sectoren.
3. Zie je nog een rol voor goud en/of zilver hierin weggelegd?
Goud en zilver zijn van oudsher monetaire metalen, reeds meer dan 3000 jaar
lang. Goud is DE fundering van ons financieel stelsel. Dit is zelfs herhaald door
de Bank voor Internationale Betalingen en het IMF. Goud is tevens een
verzekering tegen staartrisico's in de financiele markten. Bovendien fungeert
het in crises als waardemiddel, dat niet kan worden weggeïnflateerd door de
overheid. Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog een
uitspraak gedaan in het proces van de Nederlandsche Bank en het
Pensioenfonds Vereenigde Glasfabriken en bepaalt, dat goud een middel kan
zijn om pensioenfondsen te verzekeren tegen negatieve effecten op de
markten.
4. Wat betreft de prijs van goud en zilver. Denk je dat we nu de bodem
hebben gezien of is er van alles nog mogelijk?
Het is moeilijk te zeggen, omdat de papieren goud- en zilvermarkten worden
gemanipuleerd door de systeembanken in de VS via de Comex. Maar zoals het
er nu uitziet denk ik wel dat we de bodem van onder de $1200 wel gezien
hebben. De fysieke vraag is nu groter dan ooit uit met name de opkomende
economieen.
5. Wil je een vraag uit jouw "10 vragen aan" nog herroepen, aanvullen,
bevestigen. Of wil je liever nog iets anders over goud en zilver melden:
ga je gang!
De enige vraag, waar ik nu zelf vraagtekens bij zet is de veiligheid van het
bankwezen. Ik zou nu niet al mijn contante geld op een bank willen zetten en
zou daarom diversificeren bij AA+ banken (AAA banken bestaan niet meer) of
zelfs in andere sectoren, zoals primaire grondstoffen.
Albert Spits werkt voor Bureau Prestige Advice B.V ter advisering van
pensioenfondsen en vermogenden. Tevens schrijft hij artikelen voor
oa.Vrijspreker en de Libertarian.

De 10 vragen aan series 2012:

10 vragen aan Willem Middelkoop
Gepost op 21 november 2012
Willem Middelkoop is natuurlijk geen onbekende in de wereld van goud en geld. Het
wordt weleens tijd, dat hij ten tonele verschijnt in de "10 vragen aan" -rubriek van
Edelmetaal-Info.
Het uitkomen van zijn nieuwe boeken is een mooie aanleiding voor dit interview:

1. DÉ crisis is pas net begonnen en we moeten nog een heel eind. Kun
je deze stelling onderschrijven of denk je er anders over?
In mijn ogen is deze kredietcrisis permanent, totdat we overgaan naar een
nieuwe fase in ons geldsysteem of er zelfs een nieuw systeem voor in de
plaats zal komen. Dit zal gepaard moeten gaan met een mondiale
schuldsanering en het loslaten van de dollar als wereldreservemunt in mijn
ogen. Tot dat moment gaan we door met schulden stapelen en worden de
problemen dus groter in plaats van kleiner.
2. Welke veilige havens zie jij om je geld veilig te stellen(stallen?) Vind je
dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet zijn
belegd?
Omdat we deze crisis bestrijden met de creatie van nog meer geld (lees
schuld) die we uiteindelijk toch niet allemaal kunnen afbetalen geloof ik niet in
de waardevastheid van cash en de meeste obligaties. Deze “paper-assets”
zullen uiteindelijk je koopkracht niet op peil kunnen houden. Daarom geloof ik
meer in de zogenaamde hard assets, zoals, grondstoffen en dan vooral
edelmetalen, vastgoed en andere zaken die we niet bij kunnen drukken.
3. Zie je een monetaire rol voor goud en/of zilver weggelegd?
De historie leert dat na het falen van een ongedekt geldsysteem en eigenlijk
altijd weer wordt teruggegrepen op een door edelmetaal gedekt systeem. Of
dat ook nu weer gaat gebeuren weet ik niet, maar de kans daarop is wel groot.
Maar los daarvan blijken goud en zilver weer de meest veilige vluchthaven
voor partijen die hun vermogen willen veiligstellen.
4. De 2e RTL-theatertour is inmiddels een gepasseerd station. Ik ben ook
geweest in eerste ronde. Wat is jou het meest bijgebleven?
Dat het mogelijk blijkt om een hele leuke avond in het theater te hebben met
een economische show. Voor mij persoonlijk was het erg leuk veel lezers en
participanten live te ontmoeten. Van RTL begreep ik dat de avond met een 8,5
werd gewaardeerd en dus volgens hen ook voor herhaling vatbaar is.
5. Wat kunnen we verachten van je nieuwe boek "Goud en het geheim van
geld" behandeld?

In heb de afgelopen twee jaar aan dit boek gewerkt, maar het idee ervoor
ontstond al in 2006. Ik wilde eerst dat dit boek gepubliceerd zou worden
voordat goud door de $1000 zou gaan. Dat is dus niet gelukt, maar gelukkig
zijn we wel op tijd voordat de $2000 grens wordt overschreden. In dit boek zet
ik op een rijtje wat het belang van goud in een geldsysteem is. Ik beschrijf de
historie, leg uit waarom de Amerikanen goud als natuurlijke vijand voor de
dollar zijn gaan zien en wat we als belegger nu kunnen verwachten.
6. Er zijn verschillende soorten mijnbouwbedrijven:
•
•
•
•
•

Zij die dividend uitkeren
Royaltiebedrijven
Grote mijnbouwers die al lange tijd produceren
Mijnen die net zijn begonnen met produceren
Juniors die nog niks produceren, en slechts uitsluitend zoeken
Welke kunnen we het beste opnemen in onze portefeuille en waarom
wel/niet?
Al deze categorieën hebben hun eigen tijd en plaats in een portfolio. Maar
omdat het moeilijk te bepalen is wat je wanneer moet doen is het beter om dit
aan gespecialiseerde fondsmanagers over te laten. Ja daarmee, preek ik voor
eigen parochie. Op dit moment zijn de zogenaamde royalty-bedrijven het meest
veilig en interessant. Maar de grootste rendementen gaan je de komende jaren
maken met een portfolio van de juiste producenten, aangevuld met de beste
Juniors die werken aan de meest waardevolle ontdekkingen volgens mij. Waar
je vanaf moet blijven dat zijn de hele grote mijnbouwbedrijven. Die groeien niet
meer en hun koersontwikkeling blijft erg achter bij bijvoorbeeld de kleinere
producenten.
7. Mijnbouwaandelen hebben een flinke tik gehad, vooral de Juniors. Van
afblijven of juist nu kopen? Maar waar moet je dan op letten?
Als je niet weet wat je precies koopt van af blijven. Weet je wat value-investing
inhoudt en waar de waarde te vinden is dan is het een once-in-a-lie-time
koopopportunity. Ik zie veel van deze fondsen 10-50x hoger gaan de komende
jaren.
8. Het CD-fund is een initiatief van jou. Wat doe je allemaal om de juiste
fondsen te selecteren. Bezoek je ook beurzen, conferenties of
mijnbouwbedrijven zelf?
We doen werkelijk alles om uit de 2000 beursgenoteerde Canadese
mijnbouwaandelen de juiste te selecteren. We krijgen heel veel research van
brokers en banken, maar lezen ook de vele onafhankelijk nieuwsbrieven.
Daarnaast hebben we veel adviseurs in het veld en spreken zelf met het
management van de meest interessante bedrijven door vrijwel iedere maand
naar congressen te gaan om de CEO en CFO’s weer eens recht in de ogen te
kijken. Maar het liefst spreken we met de verantwoordelijke geologen. Die zijn
het eerlijkst en kunnen hun enthousiasme na een bijzonder ontdekking nooit
goed verbergen.

9. Ik kocht 2 jaar geleden aandelen van mijnbouw bedrijven die o.a. Rare
Earth Elements, potash en lithium naar boven halen, hoewel de meeste
van die bedrijven nog steeds niets naar boven halen, maar opzoek zijn
naar. Ook kocht ik de REMX ETF toen die net op de markt kwam. Deze
"bubbel(?)" is ingeklapt. Kan ik die aandelen beter verkopen of zie jij een
toekomst voor deze mijnbouwbedrijven?
Op dit moment is onze researcher Terence van der Hout aanwezig bij de
jaarlijkse in Hong Kong Rare Earth Conference. Ik hoop van hem de juiste
antwoorden te krijgen over een week. Maar ik verwacht dat na de slechting
onder REE-aandelen een paar bedrijven nu zeer koopwaardig zijn, aangezien
de industrie de projecten nodig heeft die deze bedrijven aan het
ontwikkelen zijn. We hebben per saldo veel geld verdiend met deze sector en
blijven minimaal 5% van de portfolio in de top-3 projecten investeren.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de (grondstoffen)markt?
In 2015 trekt iedereen de haren uit zijn of haar hoofd dat ze niet meer geld in
deze sector hebben gestopt. Van mijn vermogen is meer dan 80% in de
grondstoffen geïnvesteerd.

10 vragen aan Sander Boon
Gepost op 29 augustus 2012
De 4-de serie van "10 vragen aan" start met niemand minder dan Sander Boon,
auteur van oa. De Geldbubbel.
1. DÉ crisis is pas net begonnen en we moeten nog een heel eind. Kun je deze
stelling onderschrijven of denk je er anders over?
We staan aan de vooravond van de grote crisis. Tot nu toe hebben overheden
en centrale banken geprobeerd die crisis af te wenden met lapmiddelen. Omdat
in ons systeem de schuld van de één het bezit is van de ander, zal een
sanering van schuld automatisch leiden tot een krimp van het bezit. Met name
pensioenfondsen, verzekeraars en banken zitten hier niet op de wachten.
Vandaar dat er tot nu toe van alles aan is gedaan het systeem te stutten.
Maar een combinatie van garanties, wijziging van boekhoudregels,
gecoördineerde verlaging van de rentes, valutaswaps, financiële repressie en
zelfs het aanzetten van de geldpers bleken niet genoeg om de economie te
doen groeien en het vertrouwen te herwinnen. En dat is niet zo vreemd, want
de economie kan niet autonoom groeien omdat de collectieve schuldenlast te
hoog is.
De combinatie van lage rente en hoge schulden maakt een catastrofe
onafwendbaar. Het hangt van de verdere acties van beleidsmakers af of de
crisis eindigt in (on)gecontroleerde schulddeflatie of in hyperinflatie. In mijn
boek bespreek ik de meest waarschijnlijke scenario’s.

2. Je schrijft regelmatig of houdt lezingen over oa de huidige crisis, de
schuldenberg, goud enz. Probeer eens in een paar zinnen kernachtig weer te
geven wat er moet gebeuren om "de wereldeconomie" er weer bovenop te
helpen.
De economie moet weer autonoom kunnen groeien en dat kan pas als de
schuldenlast wordt verminderd. Die vermindering kan op drie manieren
plaatsvinden: ongecontroleerde schulddeflatie, vrijwillige herstructurering of
(hyper)inflatie. De crisis zal aanhouden en / of verdiepen zolang het proces van
wegstrepen van schulden niet is begonnen.
Na de herstructurering zal het monetaire systeem op andere leest moeten
worden geschoeid, want het vervangen van goud door de staatsobligatie als
kern van het monetaire systeem heeft duidelijk niet goed gefunctioneerd. Of in
dat nieuwe systeem goud zal worden gebruikt als betaalmiddel of spaarmiddel
is echter niet op voorhand te zeggen.
3. Word je visie uit de eerste 2 vragen ook behandeld in je boek de
Geldbubbel? En ga je ook in op de vraag "Gaan de dollar en euro overleven"?
Zeker, het is de rode draad door het boek. Of de dollar en de euro overleven
hangt af van de beslissingen die politici en centrale banken zullen nemen bij
het verdere verloop van de crisis. In mijn boek betoog ik dat de kans groot is
dat de dollar zal eindigen in hyperinflatie. De Amerikanen hebben tot nu toe
namelijk bewezen dat de centrale bank de overheid te hulp zal schieten als het
begrotingstekort niet kan worden gefinancierd door lenen in de kapitaalmarkt.
Door te kiezen voor monetair financieren zet de bank de eigen munt op het
spel.
De euro zal waarschijnlijk eerder uiteenvallen dan eindigen in hyperinflatie,
omdat de Duitsers monetair financieren van begrotingstekorten van Zuidelijke
landen niet zullen tolereren. Maar het moet gezegd, politici kunnen oneindig
flexibel zijn met hun principes, ook de Duitse. Mocht de ECB uiteindelijk toch
een mandaat krijgen zoals dat van de Fed, dan is ook een uiteindelijke
hyperinflatie in de EU niet uit te sluiten.
4. Welke veilige havens zie jij om je geld veilig te stellen(stallen?)
Er zijn nog maar weinig veilige havens over en het zullen er de komende tijd
ook steeds minder worden. Landen als Japan en Zwitserland interveniëren al
structureel in valutamarkten met als doel hun valuta niet te sterk te laten stijgen
ten opzichte van de anderen. Ook de Chinezen passen de valutadevaluatie toe
nu hun economie afkoelt.
Als de wereldeconomie verder stagneert, zullen ook andere landen dit wapen
gaan gebruiken om economische groei van de buurman te stelen. En zowel
Argentinië en Brazilië hebben een of andere vorm van kapitaalcontrole
toegepast om de instroom aan buitenlandse valuta in te dammen. Ook
belastingparadijzen liggen onder vuur van diverse overheden. Het geld dat daar
gestald is is namelijk hard nodig om de eigen economieën op te peppen. In
wezen is alleen het neutrale goud nog echt geschikt om grote vermogens veilig
in op te slaan.

5. Wat zijn de factoren die de goudprijs beïnvloeden.
In mijn boek betoog ik dat de goudprijs structureel te laag is, omdat er veel
vraag wordt weggehouden van fysiek goud. De prijs ervan komt tot stand op
basis van toekomstige prijsverwachtingen op beurzen waar voornamelijk in
goudcontracten wordt gehandeld. Deze contracten hebben een grote hefboom
en worden vrijwel nooit in fysieke vraag omgezet. De uitbetaling van contracten
geschied in dollars. Daarmee is de huidige goudhandel meer een dollarderivaat
dan een weerspiegeling van fysieke vraag en aanbod van goud. Daarbij
hebben heel veel mensen een goudrekening bij de bank, terwijl het goud niet
bij die bank in de kluis ligt.
Om kosten te drukken maakt de bank gebruik van een papieren claim op het
goud. Pas als fysieke levering door de klant wordt gewenst, zet de bank de
claim om in fysiek goud. Maar van echte invloed op de goudprijs zijn de
ontwikkelingen in de staatsobligatiemarkt. Goud is namelijk de antithese van de
staatsobligatie. Als de crisis in staatsobligaties verdiept, zal de vraag naar
fysiek goud toenemen. Tegelijkertijd zullen de huidige bezitters van goud dan
minder geneigd zijn hun goud op te geven in ruil voor papiergeld.
6. Zie je een monetaire rol voor goud en/of zilver weggelegd?
Goud is bij uitstek een monetair metaal, hoe zeer overheden en centrale
banken dit ook proberen te verhullen. Daar zijn een aantal aanwijzingen voor.
Ten eerste gedraagt goud zich niet als grondstof. Er is een bovengrondse
productievoorraad van meer dan zestig jaar aanwezig, terwijl de goudprijs
boven de productieprijs ligt. Dat kan met geen enkele grondstof, de prijs ervan
zou logischerwijs vele malen lager moeten liggen dan nu het geval is.
Overigens is dit precies wat de econoom Milton Friedman voor de ontkoppeling
van goud en de dollar in 1971 voorspelde: de prijs van goud zou – door het
wegvallen van vraag door centrale banken en door een gebrek aan vraag uit de
markt – vallen naar $10, ver onder de officiële prijs van $35.
Dat dit toen niet gebeurde en ook in de huidige tijd niet plaatsvindt, betekent
dat de markt goud beschouwt als neutrale valuta. Maar ook 5000 jaar
geschiedenis toont aan dat goud een belangrijke monetaire rol heeft te spelen.
Bovendien bezitten centrale banken nog steeds enorme hoeveelheden goud en
zijn ze sinds 2009 weer als netto kopers op de markt verschenen.
De reden dat goud een monetair metaal is ligt aan de gunstige verhouding
tussen de bovengrondse hoeveelheid goud en de (potentiële) jaarlijkse
productie, de zogenaamde stock-to-flow ratio. Die is bij goud het hoogste van
alle grondstoffen. Dat betekent dat de reeds aanwezige hoeveelheid goud ten
opzichte van het nieuw gemijnde goud zeer groot is. Maar het feit dat er ruim
voldoende goud aanwezig is ten opzichte van nieuwe productie is de grote
kracht: nieuwe productie heeft geen noemenswaardige invloed op de waarde
van het reeds aanwezige metaal. De stabiliteit van dit metaal is daarmee
gewaarborgd. Het door velen geopperde argument dat juist de schaarste van
goud het geschikt maakt als monetair metaal is dus niet waar.
Over zilver ben ik minder zeker of het een monetaire rol terugkrijgt. Ten eerste
is de bovengrondse hoeveelheid zilver vele malen kleiner dan de (potentiële)
jaarlijkse productie en scrap. Daarmee is de stock-to-flow ratio van zilver veel
lager dan die van goud. Dat maakt de prijsontwikkeling van zilver veel

volatieler. Daarbij is de zilvermarkt momenteel zo’n 60 maal kleiner dan de
goudmarkt, waardoor een grote instroom van geld leidt tot bubbelgedrag.
Volatiliteit en bubbelgevaar zijn geen eigenschappen die horen bij een monetair
metaal. Het witte metaal wordt inmiddels ook voor 85% ge- en verbruikt voor
industriële doeleinden. De markt ziet het, in tegenstelling tot goud, nu dus niet
als een monetair metaal. Daarbij heeft vrijwel geen enkele centrale bank nog
zilver in de kluis liggen.
Aanhangers van zilver wijzen overigens op de historische zilver-goud-ratio. Die
was lange tijd 1:16 en is nu ongeveer 1:57. Dat zou betekenen dat zilver nog
flink kan stijgen in prijs ten opzichte van goud. Of dit argument hout snijdt valt
echter te betwijfelen. De oude ratio werd vaak opgelegd door overheden. Kijken
we vóór die periode van monetaire interventies dan zien we dat goud veelal
hoger werd gewaardeerd dan zilver.
7. Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom wel/niet?
Ik zeg altijd: gedraag je als je eigen centrale bankier. Het zijn toezichthouders
en monetaire beleidsmakers die nu in veel gevallen al (veel) goud aanhouden
en sinds de crisis ook weer als kopers op de markt zijn verschenen. Dat zegt
iets over het toenemende wantrouwen dat ze hebben jegens elkaar en in de
afloop van de crisis.
8. Welke beleggingsinstrumenten op edelmetaal zijn in jouw ogen nog meer
winstgevend dan fysiek of moet je juist eigenlijk niet gebruiken?
Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van beleggen in ´papiergoud´ (zoals
ETF´s) richting fysieke baren en munten. Dat is gezien de schuldencrisis
natuurlijk niet verwonderlijk. Elk tegenpartijrisico moet worden vermeden. Er is
dan ook niets zo zeker als fysiek goud, omdat het geen tegenpartijrisico kent.
Het heeft overigens niet zo veel zin om te kijken naar de prijs van goud, het is
een hedge tegen het falen van het huidige papieren geldsysteem. De waarde
van goud zal na het falen ervan een stuk hoger liggen dan de huidige prijs laat
zien.
9. Er zijn al heel veel boeken over de crisis verschenen, wat is er anders aan
de Geldbubbel, waar ligt de kracht van je boek?
Ik kijk een stuk verder in het verleden om de oorzaak van de crisis te duiden. In
het boek beschrijf ik hoe de huidige financiële crisis zijn oorsprong vindt in de
negentiende- begin twintigste-eeuwse politieke omslag van (conservatieve)
laissez faire naar sociaaldemocratische politieke maakbaarheid en
vooruitgangsgeloof. Deze interventionistische politiek moest worden
gefinancierd, maar belastinggeld alleen was al snel niet meer toerijkend. Door
eerst geleidelijk (vanaf 1925) en later rigoureus (vanaf 1971) goud uit het
systeem te bannen en staatsobligaties ervoor in de plaats te zetten was een
ongekende kredietexpansie mogelijk, gefaciliteerd door het begin jaren tachtig
sterk gedereguleerde financiële en bancaire systeem.
Met dit krediet werd overal in het westen zowel de economie als de groeiende
overheid gefinancierd. Dat kon tegen trendmatig dalende rente, die anno 2012
op een extreem laag niveau staat. Nu we diep in de schulden zitten, blijkt dat
we die niet meer kunnen terugbetalen door de economische stagnatie. De

schulden zijn te hoog om nog effectieve economische groei te krijgen. Ons in
het systeem gestoken spaargeld blijkt uitgegeven, terwijl de terugbetaling ervan
steeds problematischer wordt. We kunnen niet meer voor of achteruit: een
systeemcrisis. In het boek kom ik naast de analyse ook met oplossingen.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Het komt in mijn optiek helaas nog te vaak voor dat men goud koopt om winst
te maken, men ziet goud als een gewone belegging. Hoewel daar natuurlijk
niets tegen is, duidt het erop dat de rol van goud in een beleggingsportefeuille
nog niet goed wordt begrepen. Dat is spijtig, want het houdt veel mensen tegen
zich echt beschermen tegen het grote gevaar van het falen van het huidige
geld- en kredietsysteem.
Over Sander Boon:
Sander Boon studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als
specialisatie internationale betrekkingen. Na zijn studie is Sander werkzaam geweest
bij politieke denktanks. Hij schreef en adviseerde over sociaal-economische thema’s
en schreef voor een aantal politieke partijen het partijprogramma. In 2003 richtte hij
samen met Albert Spits en Mr. René van Wissen de Frédéric Bastiat Stichting op,
een denktank ter bevordering van economische en sociale vrijheid in Nederland.
Samen met Willem Middelkoop werkte hij aan de bestseller ‘Als de dollar valt’ en
aan een wekelijkse nieuwsbrief over geopolitiek, energie en financiële markten.
Sander heeft gepubliceerd in uiteenlopende media, waaronder het Trouw, De
Volkskrant, Opinio en Het Financiële Dagblad. Vanaf 2010 is Sander verbonden aan
de GSCG Market Intelligence, een adviseur voor institutionele beleggers. In juni
2012 verscheen zijn boek ‘De geldbubbel’.

10 vragen aan Tuur Demeester
Gepost op 6 oktober 2011
1. Dè crisis is pas net begonnen en we moeten nog een heel eind. Kun je deze
stelling onderschrijven of denk je er anders over?
Crisis komt van het Griekse woord krisis, wat 'conflict' betekende, maar ook
'beslissing'. Volgens mij is het 'beslissende moment' nog niet gekomen voor de
Westerse maatschappij. Voorlopig worden de problemen nog voor ons uit
geschoven door almaar meer schuldpapier en papiergeld bij te creëren. Het uur
van de waarheid komt pas eens het brede publiek besluit om dit papier niet
langer te aanvaarden. De stijgende vraag naar goud geeft aan dat nu reeds
een stijgende hoeveelheid mensen uit het financiële systeem stappen. In die
zin kan je inderdaad zeggen dat de crisis pas net begonnen is.

2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economisch herstel
liggen?
Meer overheid. De babyboomer-generatie is meer dan welke generatie ook
afhankelijk van de overheid voor het behoud van haar levensstandaard

(pensioenen, gezondheidszorg). Het gevaar is heel reëel dat naarmate de
economische depressie zich verder uitdiept, deze generatie om nog meer
overheid zal roepen, waardoor de belastingen hoog zullen blijven, de
bureaucratie verder zal groeien, er handelsbarrières en kapitaalcontroles zullen
komen, alsook meer prijscontroles, meerwaardebelastingen, en
vastgoedtaksen. Als gevolg zullen de ondernemers betere oorden opzoeken in
het buitenland (brain drain), waardoor het herstel uitblijft en de depressie
permanent blijft bestaan. Ik zeg niet dat het onvermijdelijk zo zal worden, maar
het gevaar lijkt me groot. Op de lange termijn zal Europa terug herstellen, maar
dan spreken we over minstens tien of vijftien jaar.

3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hierop?
In hun huidige vorm, geen sprake van. De dollar is in mijn mening een
uitgeholde wereldreservemunt die teert op de militaire macht van de Verenigde
Staten. Eens duidelijk wordt dat de Amerikaanse schulden onmogelijk terug te
betalen zijn, zal samen met haar wereldwijd netwerk van ambtenaren en
soldaten, ook de dollar wegkwijnen. Alleen een herinvoering van een
goudstandaard in de V.S. zou daar eventueel verandering in kunnen brengen.
Het lot van de euro in haar huidige gedaante lijkt me eveneens bezegeld. De
vaders van de euro waren er trots op dat de euro noch in goud verankerd was,
noch in een natiestaat, maar enkel gebaseerd was op het 'vertrouwen' van de
Europese gemeenschap. Eens dit vertrouwen wegsmelt is het ook gedaan met
de papieren euro.
Ik juich deze evoluties niet toe, want een crash van de euro en de dollar zal
veel leed veroorzaken bij de sparende bevolking, maar het lijkt me
jammergenoeg wel de onvermijdelijke uitkomst van de huidige stand van
zaken.

4. Is de Zwitserse Franc nu nog een optie als je je geld niet in euro of dollar wilt
aanhouden? Of zie je veiligere valutahavens (behalve dan eventueel goud)?
Ik was zelf verrast door de actie van de Zwitserse Centrale Bank. Men had de
druk op de Zwitserse bedrijfswereld vrij eenvoudig kunnen doen afnemen,
bijvoorbeeld door lokale bedrijven toe te laten om waar mogelijk hun kosten in
euro te betalen. De geschiedenis leert ook dat het net landen met een sterke
munt zijn die in staat zijn om hun economie uit te bouwen, want ze kunnen
bijvoorbeeld goedkoop overnames doen in, of materialen importeren uit, het
buitenland.
De Zwitserse frank lijkt me wel nog steeds een betere optie dan de euro, om de
eenvoudige reden dat mocht de eurolokomotief het ravijn in denderen, men het
Zwitserse wagonnetje altijd nog kan loskoppelen. Zwitserland heeft ook een
sterke traditie van referenda, het is dus mogelijk dat de bevolking alsnog een
conservatieve beslissing zal forceren. En op een gegeven moment zal de
balans van de Zwitserse centrale bank zo opgeblazen zijn met buitenlandse
valuta, dat een beleidswijziging misschien wel nodig wordt geacht.

Het is belangrijk voor ogen te houden dat de wereldwijde geldoorlog in volle
gang is, en dat zelfs centrale banken van de meest conservatief ogende landen
een aanslag op hun eigen munt kunnen plegen. Daarom pleit ik voor een
gediversifieerde aanpak: een mandje van verschillende valuta.

5. Zie je een monetaire rol voor goud en/of zilver weggelegd?
Het lijkt me onvermijdelijk dat na een 40-jarige periode van een pure
papierstandaard, goud en zilver opnieuw een belangrijke rol zullen gaan spelen
in het monetair systeem. Ik breek me nog steeds het hoofd over hoe men het
precies zal aanpakken. Veel zal afhangen van de uitkomst van het machtsspel
tussen de grootmachten, en van de vraag of die grootmachten zelf uit elkaar
zullen vallen in kleinere politieke eenheden.

6. Vind je dat een deel van de portefeuille in fysiek goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom wel/niet?
Fysiek goud en zilver zijn de omniumverzekering tegen economische
rampspoed. Persoonlijk zie ik veel rampspoed op ons afkomen, dus houd ik
een groot deel van mijn vermogen in fysiek edelmetaal aan. Dat wordt het geld
waarmee ik over een paar jaar in de heropbouw van de economie kan
investeren.

7. Je analyseert o.a. mijnbouwaandelen. Zijn deze inderdaad nu
ondergewaardeerd en dus koopwaardig?
In het verleden is gebleken dat de prijsappreciatie van de mijnen altijd wat
achterkwamen op het fysieke metaal. Dat is ook vandaag het geval. De winsten
nemen onderhand explosief toe, dat zal zich na verloop van tijd ook vertalen in
sterk stijgende koersen en hogere dividenden. Op de korte termijn zie ik het
risico dat de mijnaandelen toch nog eens worden meegezogen in de crash van
de wereldmarkten. Volstrekt ten onrechte, want de meeste van deze bedrijven
zijn financieel buitengewoon gezond en al een hele tijd ondergewaardeerd.

8. Mijnbouwbedrijven kun je grofweg indelen in 3 categoriën, producerende,
explorerende, en royaltiebedrijven. Heb je een voorkeur en waarom.
De toenemende inflatie zal voor stijgende kosten zorgen bij de klassieke
goudmijnen, en als de waarde van het geld sterk schommelt, wordt ook cash
management een grote factor bij de winstgevendheid van een bedrijf. Het is
moeilijk in te schatten welke goudmijnen hierin zullen uitblinken. Daarom zet ik
graag in op de goudroyaltiebedrijven, omdat die uitsluitend gefocust zijn op
cash management en bovendien geen van de klassieke exploitatieonkosten
hebben (brandstof, machines, grote personeelsonkosten,…) om zich zorgen
over te maken.

9. Hoe kun je het beste beleggen in goud en zilver. Mijnaandelen, trackers,
fondsen, of…
Mijn voorkeur gaat uit naar fysiek goud en zilver als basis, in binnen- en
buitenland. Ik ben skeptisch over trackers en ETF's voor
langetermijnbeleggingen, omdat die meestal niet of niet volledig gedekt zijn
door fysiek metaal. Als de instelling die ze uitgeeft failliet gaat, dan krijgt de
belegger in het beste geval wat papiergeld terug, nooit fysiek goud. Verder hou
ik het graag bij aandelen in goud- en zilvermijnen. Naarmate hun inkomsten
stijgen zullen ook de koersen en de dividenden volgen.

10. Wat wil je verder kwijt over de (edelmetaal)markt?
De recente neerwaartse manipulatie van de goud- en zilverprijzen is tragisch,
omdat het modale beleggers angst doet hebben voor wat in werkelijkheid een
echte veilige haven is. Anderzijds biedt deze gebeurtenis een mooie
gelegenheid om alsnog in de reddingsboot te stappen. Velen doen dat al, er
ontwikkelen zich op verschillende plaatsen tekorten en de premies op het
fysieke metaal zijn aan het stijgen. Desondanks kunnen de goud- en
zilverprijzen kunnen nog even verder dalen, zeker, maar op lange termijn ben ik
bijzonder optimistisch. We hebben de top nog niet bereikt. Het financieel
systeem is uit elkaar aan het vallen, en weinig plaatsen anders dan goud en
zilver bieden een goede schuilplaats tegen de rondvliegende brokstukken.
Tuur Demeester is redacteur van MacroTrends, een beleggingsblad met focus op
goud, zilver, energie, en de misstanden in de Europese economie. Hij vertaalde prof.
Huerta de Soto's standaardwerk 'Geld, Krediet en Crisis', en zijnartikelen werden
onder meer gepubliceerd op ZeroHedge.com. Hij heeft een actieve twitterfeed.

Kan de geld- en banksector op een gedecentraliseerde manier bloeien en groeien,
zonder weerkerende crisissen? Jesús Huerta de Soto toont in dit monumentale werk
hoe dit in het verleden al is gebeurd en dat het opnieuw kan gebeuren – zonder
inflatie, zonder conjunctuurcycli en zonder de economische instabiliteit kenmerkend
voor het huidige tijdperk van gekartelliseerd en gecentraliseerd bankieren.
Een boek als dit wordt maar eens om de zoveel generaties geschreven: een
totaalwerk over economische theorie. Ondertussen vertaald in o.m. het Engels,
Duits, Russisch, Arabisch en Chinees, is dit boek een must voor iedere student of
professional die de functie en disfunctie van het hart- en vaatstelsel van de economie
wil beheersen: geld, krediet en crisis. Een diepgaande verhandeling waar vriend
noch vijand omheen kan.

Gepost op 1 juni 2011
Edelmetaal-info stelt aan verschillende interessante mensen 10 vragen over de
edelmetaalmarkt. Vooral goud en zilver, maar ook de economie komen aan bod!
1. 09 maart 2011 > Elmer Hogervorst
2. 04 maart 2011 > Tom Lassing
3. 03 februari 2011 > Francis Schutte
4. 13 januari 2011 > Nico Pantelis
5. 09 januari 2011 > Wolftrader
6. 06 december 2010 > Diederik Schmull
7. 09 november 2010 > Robert Broncel
8. 25 oktober 2010 > Meindert Reus
9. 25 september 2010 > Martine Hafkamp
10. 14 september 2010 > Marc de Mesel

Elmer Hogervorst.
DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er
anders over?
Ja, dat is wat mij betreft onmiskenbaar. Het probleem dat er lag – teveel
schuld – ligt er nog steeds en is eerder groter dan kleiner geworden. We zitten
midden in een proces waarin 60 jaar ongebreidelde kredietexpansie een einde
neemt. De afbraak van die schuldenberg gaat ervoor zorgen dat we allemaal
een flinke stap terug moeten doen. De wereld is aan het veranderen, dat
betekent dat veel zaken ‘die altijd zo waren’ straks niet meer zo zullen zijn.
Teveel mensen houden zich m.i. vast aan het verleden en zijn daarom slecht
voorbereid op de toekomst. Het positieve nieuws is overigens, wanneer we
kijken naar de Kondratieff-cyclus en de onderverdeling in subcycli, dat we in
maart 2009 met de laatste subcyclus begonnen zijn. In 2013-2014 (of
wanneer de overheden en Centrale Bankiers het forceren: in 2015) verwacht
ik dat we van de Kondratieff-winter naar de Kondratieff-lente overgaan. Dat is
hoopgevend, maar laat onverlet dat we eerst nog enkele jaren door een zeer
zure appel heen moeten.
1. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?
Het standaard antwoord van velen is hyperinflatie. Ik sluit hyperinflatie op enig
moment niet uit, maar toch denk ik dat deflatie in de komende jaren een veel
groter gevaar vormt. De afbraak van de schuldenberg is deflatoir en niet
inflatoir. Vaak wordt het opkopen van obligaties door de Federal Reserve
getypeerd als hyperinflatoir aangezien de geldpers wordt aangezet. Het lijkt
me een definitiekwestie. Is het opblazen van het basisgeld (M0-cijfer) en dus
de bancaire reserves hetzelfde als de geldpers aanzetten? Het heeft op dit
moment in elk geval niet het effect van de geldpers, ook al zullen velen wijzen
op de stijging van de voedselprijzen. Ik kijk echter naar het M3-cijfer zoals dat
door John Williams van Shadow Government Statistics wordt berekend. Op dit
moment is de jaarlijkse mutatie van het M3-cijfer nog altijd negatief, zo’n -2%.
Dat betekent dat de geldvoorraad krimpt, dus niet toeneemt. De vraag is
natuurlijk of M0 op enig moment M3 gaat worden, hetgeen hele hoge inflatie
kan opleveren. Dat risico is m.i. zeker aanwezig, ik verwacht alleen niet op de

korte termijn. Ik denk dat de komende jaren als gevolg van een krimp van de
economie eerder kans bestaat op deflatie en dat in de jaren erna hoge inflatie
of zelfs hyperinflatie kan optreden.
2. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Dat antwoord is niet moeilijk. Neen. Noem mij een voorbeeld uit de
geschiedenis van één ongedekte valuta die het langer dan 35-40 jaar heeft
volgehouden zonder ter ziele te gaan. In de huidige vorm zijn de dollar en de
euro niet te handhaven. Wellicht dat de namen of de munten blijven bestaan
maar dan wel met een hele andere grondslag, namelijk gedekt door iets dat
overheden en bankiers niet onbeperkt kunnen aanmaken of bijdrukken.
Wanneer bij een volgende grote crisis het gehele financiële stelsel op de
schop gaat, zullen ook de dollar en de euro herijkt worden.
3. Stel je mag een zak geld beleggen in de volgende 6 grondstoffen. Hoe
verdeel je procentueel het geld en waarom deze verdeling: water,
edelmetaal, rare earth elements, potash, uranium en koper. Of ben ik
een belangrijke grondstof vergeten?
Je hebt een mooi setje bij elkaar gezocht. Ik zou er niettemin voor kiezen om
30% te stoppen in koper en van de edelmetalen 30% in zilver. De resterende
40% in de andere grondstoffen. Voor zowel koper als zilver geldt dat de
voorraad hard terugloopt. We verbruiken jaarlijks meer dan we boven de
grond halen, dus er komt een moment dat beide elementen gewoon schaars
worden.
4. Je adviseert mensen die grote geldprijzen hebben gewonnen. Wat is de
grootste valkuil waar mensen in trappen die van de ene op de andere
dag multimiljonair worden?
Dat ze zich niet laten begeleiden. De winnaars in de Staatsloterij mogen zelf
bepalen of ze gebruik maken van een adviseur of niet. Sommige winnaars
hebben ‘een vriendje die ook penningmeester op de voetbalclub is’. Terwijl
ook het begeleiden van winnaars een vak apart is. Ik probeer altijd een
structuur neer te zetten van ‘nu en straks’: nú het gevoel hebben wat
gewonnen te hebben en daarnaast ook straks van de prijs kunnen genieten.
Met straks bedoel ik de rest van hun leven en als het even kan – en waarom
niet – ook de volgende generaties. Zonder begeleiding wordt het geld er vaak
op enig moment toch helemaal doorheen gejaagd. Terwijl met een paar
basisstappen geregeld kan worden dat ze hun hele leven plezier van het geld
hebben.
5. Is er voor plotselinge winnaars een "gulden regel" of een motto waar je
ze mee door de eerste periode heen helpt of wat doe je dan.
Er zijn er wat mij betreft twee. De belangrijkste gulden regel is: praat er met
niemand over. Sommige winnaars zeggen dat te kunnen managen wanneer
ze het aan ouders, broers, zussen of vrienden en vriendinnen vertellen. Dat is
uiteindelijk een eigen keuze, maar ik probeer ze er zoveel mogelijk van te
weerhouden. Je hebt er namelijk helemaal niets aan en krijgt er eerder last
van. Je omgeving kijkt anders naar je als ze weten dat je veel geld hebt.
Veertien brandweerlieden wonnen door middel van een gezamenlijk lot ooit 10
miljoen gulden. Ze kozen er zelf voor om een foto te laten nemen ten behoeve

van de plaatselijke krant. Toen ik ze later sprak, zeiden ze stuk voor stuk dat
ze er spijt van hadden dat ooit gedaan te hebben. En dan ging het per
persoon om ‘slechts’ ca. 750.000 gulden. Ze kwamen in de kantine van de
voetbalclub en dan werd geroepen dat zij nog wel een rondje konden geven
omdat ze toch genoeg hadden. Ergo: houd het voor jezelf.
Een tweede regel is dat ik vind dat ze sowieso moeten blijven werken. Als je je
baan echt afschuwelijk vindt, prima om er dan mee te stoppen. Vind je je werk
leuk, blijf dan gewoon werken of kies er voor om naar 2 of 3 dagen werken
terug te gaan. Ledigheid is des duivels oorkussen: het eerste halfjaar niks
doen vind je nog leuk, daarna gaat het snel vervelen. Blijf bezig dus en ga
anders vrijwilligerswerk doen.
6. In hoeverre helpt astrologie je om financiële beslissingen te nemen?
Niet. Ik schrijf weliswaar een nieuwsbrief ‘de Zon, de Maan & Uw
Beleggingen’, maar dat beschouw ik niet als astrologie. Het gaat daarbij om
de aantrekkingskracht van de zon en de maan op de aarde. Het is bekend dat
bij volle maan en nieuwe maan de mens emotioneler, gestrester, onrustiger en
gewelddadiger is en dat er meer moorden gepleegd worden. In de
ijshockeyleague NHL is een tijd bijgehouden hoe vaak spelers op het
strafbankje zaten. Bij volle maan bleek dat 33% meer te zijn. Bonen die
worden ondergedompeld in water nemen bij volle maan meer vocht op dan op
andere momenten. De aantrekkingskracht van de zon en de maan
beïnvloeden de mens en de natuur en er is ook een duidelijke correlatie met
toppen en bodems op de beurzen. Ik beschouw dat als de wetten der natuur,
dat is m.i. eerder astronomisch dan astrologisch.
7. Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
Ja. Onze papierengeldsysteem is teveel gebaseerd op beloftes van derden.
Fysiek goud en zilver zijn de enige investeringen die niet tegelijkertijd de
verplichting van iemand anders zijn.
8. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je geschikt en met welke randvoorwaarden?
In de eerste plaats vind ik vooral fysiek goud en zilver aanhouden van belang
voor zeg 20%-25% van je vermogen. Voor grotere bedragen kan men
desgewenst kiezen voor GoldMoney, BullionVault en dergelijke digitale clubs.
ETF’s zijn leuk om mee te traden. Wanneer iemand dus wil inspelen op
bewegingen in de goud- en zilverprijs, gebruik dan de GLD of SLV ETF. Als
investering in fysiek goud en/of zilver heb je er niets aan. Denk niet dat je
fysiek goud of zilver hebt als je je geld in een ETF stopt. Dan kun je net zo
goed een future nemen. Goudmijnaandelen zijn een mogelijkheid, besef
alleen goed dat goudmijnaandelen gewoon aandelen zijn met vaak een zeer
hoge volatiliteit. Dat is heel iets anders dan fysiek edelmetaal kopen, dus weet
waar je aan begint.
9. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Wacht niet te lang met het kopen van edelmetalen. Zilver is al minder
gemakkelijk verkrijgbaar en ook grotere marktpartijen beginnen bijvoorbeeld

de GLD ETF leeg te zuigen. Dat betekent dat fysiek goud ook steeds
moeilijker leverbaar wordt. Koop elke maand wat zodat je je aankoopkoers
kunt middelen. Bij een scherpe daling mag je gerust wat meer kopen.
Elmer Hogervorst is fiscaal-jurist van origine en begeleidt in zijn eigen
onderneming, Hogervorst Advies, vermogende en minder vermogende particulieren
bij de opbouw, uitbouw en vooral de bescherming van hun vermogen. Elmer is één
van de vaste begeleiders van prijswinnaars in de Staatsloterij. Daarnaast runt hij een
webwinkel in goud en zilver, Goud te KoopZijn weblog is te vinden
onder weblog.goudtekoop.nl

Tom Lassing
– o.a. publicist van rapport over Zilver gaat de komende tien jaar schitteren! en "De
Wereld Volgens Tom" – is een initiatiefrijk man met een duidelijke mening. Aan hem
vroeg ik ook weer 10 vragen.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Dat ligt er aan hoe je er naar kijkt. De crisis die in 2008 begonnen is, die is
over haar hoogtepunt heen. Echter is dat slechts een volgende hobbel in een
rij van steeds groter wordende hobbels geweest. Een nog weer grotere hobbel
komt er al weer aan. Namelijk het failliet van enkele overheden. Daarna komt
er ongetwijfeld weer een hobbel. Hobbels doen de markt niet definitief
crashen… Wel kan het even goed pijn doen.
Gaat het om de creatie van geld uit lucht en de crisis die daar uit voort gaat
komen, dan is de crisis nog amper begonnen. Uiteindelijk zal het feit dat we
geld uit niets creëren de markt definitief doen crashen en er zal een nieuwe
financiële wereldmacht door ontstaan.
Er komt dus een moment… en ik kan helaas niet duiden wanneer dat moment
er zal zijn, dat de Euro en Dollar als fiat geld, waardeloos gaan worden omdat
ineens 'iedereen' zal inzien dat die munten niets anders dan gebakken lucht
zijn.
Wat er dan gaat gebeuren is simpel, maar meedogenloos. Iedereen die
waarde aanhoudt in euro's en dollars zal op dat moment ALLE kapitaal daarin
verliezen.
Al het spaargeld als sneeuw voor de zon weg.
Alle pensioenopbouw …. weg.
Alle waarde in lijfrentes en verzekeringen… weg.
Echter schulden raakt u niet kwijt. Schulden zullen hergewaardeerd worden
richting de nieuwe valuta. Ook zullen schulden steeds aan de inflatie worden
aangepast. Uw huis dus onder een enorme hypotheek houden en hopen er
mee weg te komen zal vergeefs zijn. De banken hebben het voor het zeggen
en zullen u die meevaller niet gunnen. Of u bent u huis al eerder kwijt, of de
schulden worden herwaardeerd.
2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?

In mijn ogen nog altijd de leugen die ons geldsysteem is. U en ik moeten
werken voor ons geld. Een bankier heeft slechts uw handtekening, uw belofte
om uw leven lang voor de bank te werken en een onderpand nodig om geld
uitlucht te creëren. Hij krijgt een bonus op basis van die uit lucht gecreëerde
gelden. Zolang die diefstal bestaat, bestaat de levensgrote kans dat heel dit
gebakken lucht geldsysteem zal omvallen. de banken zullen heel de economie
gaan opvreten, in feite niet veel anders dan dat Karl Marx al aangegeven
heeft.
Daarbij creëerden overheden ondertussen nu al zulke enorme schulden dat
die slechts kunnen worden afgelost door een enorm grote economische groei,
of een enorme inflatie. Zegt u maar wat het uiteindelijk gaat worden…
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Uiteindelijk niet.
De dollar is er echter in de huidige vorm al bijna 100 jaar. Ze is alleen
ondertussen 98% minder waard geworden. Ten opzichte van nu zou ze de
aankomende twintig jaar weer 98% kunnen dalen. Ik kan niet voorzien of dat
genoeg is voor de mensheid om in te zien dat de dollar in haar huidige vorm
een enorme leugen is. Het Fiat geldsysteem is immers een piramide spel. De
laatsten die het geld in bezit hebben zullen uiteindelijk verliezen. Het is vooral
de middenklasse die veel van het gespaarde en verdiende vermogen in dit
monopoly geld gestopt heeft.
Dat is dus uiteindelijk het stomste dat je kan doen. Zo snel mogelijk omzetten
naar spullen die wel echt waarde hebben! De Dollar en Euro zijn immers een
grote leugen en die leugen gaat een keer uitkomen.
4. Stel je hebt geen spaargeld en je hebt ineens een grote erfenis te
pakken. Welke van deze sectoren zou je in willen beleggen: vastgoed,
edelmetaal, groeilanden, grondstoffen en duurzame energie. Hoe verdeel
je procentueel het geld en waarom deze verdeling?
Het kan zijn vanuit een erfenis, maar waarop hopen op geluk bij een andere
persoon zijn of haar ongeluk? Waarom niet zelf werken aan een kapitaal?
'Arme' mensen doen in de staatsloterij mee en hopen rijk te worden zonder te
werken. 'Rijke' mensen investeren. U kan ook investeren en dat kan al met
bijvoorbeeld 100 euro per maand. Ook dan kunt u, met genoeg tijd, een flink
kapitaal bij elkaar verkrijgen. Ga dus niet hopen op een erfenis, maar werk zelf
richting een vermogen!
Maar stel, er is geld, dan zou ik tot 35% daarvan in edelmetalen stoppen.
Goud en zilver, waarbij zilver momenteel mijn voorkeur geniet.
Verder zou ik net genoeg geld in Euro's houden dat je een paar maanden geld
hebt en als er iets kapot gaat, een vervanging kan kopen.
Dan zou ik vervolgens voor 40% aandelen van wereldwijd opererende
winstgevende bedrijven kopen. Ik preek voor eigen parochie, maar
zoalswww.beursaccent.nl dat doet. Die service investeert in aandelen van
bedrijven in energie, groeilanden, nieuwe technieken en grondstoffen.
Verder zou ik een stukje hypotheek aflossen zodra dat zonder boete kan.
Schuld kost geld, ook met een fiscale teruggave. Leer jezelf aan zo min
mogelijk schuld te hebben. Liefst zelfs geen schuld. Met schuld ben je een
slaaf van de bank. Kijk maar eens hoeveel belasting je per maand betaalt en
hoeveel je aan de bank betaald? Wat blijft er nog over voor jezelf?
5. Het deel mbt grondstoffen mag je beleggen in de volgende 6
grondstoffen. Hoe verdeel je procentueel het geld en waarom deze

verdeling: water, edelmetaal, rare earth elements, potash, uranium en
koper. Of ben ik een belangrijke grondstof vergeten?
Verdeel het maar over alles. Immers is alles gewild en ik weet ook niet welke
grondstof het eerste 'los' komt.
Grondstoffen zijn interessant… Aandelen van grondstofbedrijven en vooral
van werkende mijnen zijn interessant.
6. Wat is momenteel de grootste valkuil waar particuliere beleggers in
trappen / in kunnen trappen?
Geld op rente zetten… en staatsobligaties bezitten.
Vooral de leugen dat obligaties minder risico opleveren dan aandelen moet je
niet intrappen. Er zullen de komende jaren enorme vermogens verloren gaan
vanwege beleggingen in vooral staatsobligaties.
7. Welke nieuwsbrief of website geeft op dit moment voor jou de meeste
waardevolle informatie. Je mag best een top 3 of 5 noemen, maar ook
waarom je die dan zo waardevol vindt. En natuurlijk bedoel ik ook
anderstalige sites dan wel betaalde sites.
Daarin ben ik niet objectief. Ik geef immers zelf verschillende nieuwsbrieven
en websites uit en ik promoot ook een aantal collega's die ik erg goed vind.
Als ik mijn eigen sites niet top zou vinden, waar ben ik dan mee bezig?
Kijk ik naar mijn eigen beleggingen, dan doe ik 90% van mijn beleggingen op
basis van mijn eigen www.BeursAccent.nl nieuwsbrief. Ik zoek zelf mijn
informatie overal op Internet en ik word daarbij geholpen door een aantal zeer
actieve Beursbox lezers.
Beleggers die geduld hebben zouden ook naar een service
alswww.topaandelen.com en www.woensdagtrader.com kunnen kijken.
Zoek voor informatie naar onafhankelijke bronnen, maar realiseer je dat niet
alles op Internet even betrouwbaar is. Mainstream media geven wat de rest
ook krijgt. Het is vrijwel altijd (te) laat en het is gefilterd. Daar vind je dus
weinig waardevols, al is het niet waardeloos.
8. Hoeveel procent van je spaargeld zou je om moeten zetten in fysiek
goud en zilver en waarom?
Van het spaargeld zou ik bijna alles omzetten in goud en vooral zilver. Hou uw
cash aan in de vorm van edelmetalen en niet in de vorm van verzonnen geld
dat in een recordtempo bijgedrukt wordt!
Hierbij even voor het begrip, spaargeld dus vooral in goud en zilver, maar
beleggingskapitaal in aandelen, zie het antwoord bij vraag 4.
9. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je het meest geschikt en met welke randvoorwaarden?
Ik heb zelf een buitenlandse goudrekening (www.goudrekening.biz) waar ik
vrijwel al mijn edelmetalen aan hou. Ik beleg niet in papieren edelmetaal
producten. Die zijn slechts papier en daar heb ik dus niet veel aan. Ik hou mijn
edelmetalen als cash aan en ben er niet mee aan het speculeren.
Ik vind edelmetalen erg ongeschikt om er mee te speculeren. Wil je puur gaan
voor tradingwinst op de korte termijn, neem dan liever grondstoffen, aandelen,
indices of valuta. Dat is namelijk minder te sturen door slechts enkele
marktpartijen. De Goud en Zilver markten zijn in feite te klein en enkele
spelers er in zijn verhoudingsgewijs veel te groot.

10. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Wat ik net bij punt 9 al aangaf. Ga niet speculeren in die markt. Als je
edelmetaal koopt, doe het dan als spaargeld en ben bereid het lang te laten
staan alvorens het weer in te ruilen voor funny money. Zilver is over twintig
jaar vrijwel op… Goud niet. Dat houdt in dat goud een ideaal metaal blijft om
te dienen als geld, terwijl in zilver een vraagpiek zal gaan ontstaan, waarna
overigens de rol van zilver als 'geld' uitgespeeld raakt. We maken het immers
op.
Tom Lassing is via BV's initiatiefnemer/eigenaar
van www.Beursbox.nl enwww.BeursAccent.nl en ik ben via de BV sinds kort
eigenaar vanwww.beursblik.nl.
Hij heeft enorm veel initiatieven in de markt staan, waaronder een gratis optiecursus
op www.optiecursus.com en een gratis Japanse Candles E-boek voor iedereen die
inschrijft op de gratis Beursbox nieuwsbrief.
Vanuit zijn initiatief www.succesverhaal.nl heeft hij in de gegeven antwoorden ook
wat materiaal verwerkt. Verder schijft hij al dan niet samen met anderen met enige
regelmaat rapporten, zoals het onlangs verschenen rapport over Zilver gaat de
komende tien jaar schitteren! en "De Wereld Volgens Tom".

Francis Schutte. (Goldonomic)
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Dé crisis is ontstaan in 1844 met het Peel Bank Act of een wetgeving die
Fractioneel Reserve bankieren toeliet. Fractioneel Reserve bankieren stuurt
foute signalen naar de ondernemers en consument en laat de overheid toe
door telkens meer fiat geld/krediet bij te scheppen elke bust op te vangen. Het
mechanisme functioneert echter zo dat er steeds maar meer fiat geld/krediet
moet bijgecreëerd worden om de volgende bust op te corrigeren. Uiteindelijk
wordt de hoeveelheid zo groot dat het system in een hyperinflatie terecht
komt…en de geldinjectie niet meer werkt met als gevolg dat de patiënt (de
economie) sterft.
In 1971 is de crisis in een versnelling terecht gekomen. Toen heeft de
amerikaanse president Nixon de mogelijkheid om dollars in goud om te ruilen
opgeheven en hierdoor de centrale banken (en politieke instanties) de macht
verstrekt tot het ongelimiteerd scheppen van waardeloos fiat geld.
Toen in 1980 President Clinton de Glass–Steagall Act annuleerde, kwam de
krisis opnieuw in een hogere versnelling terecht. Vanaf dan konden depositioen investeringsbanken in elkaar versmelten en konden bankiers, net zoals
voor de grote crisis van de jaren dertig, ongestoord speculeren op de
aandelenmarkten.
Al wie beweert dat het opeenvolgende ontstaan en barsten van zeepbellen
zoals we die sindsdien gezien hebben, elementen van dé crisis waren, begrijpt
waarschijnlijk bovenstaand mechanisme niet.
2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?

Onmogelijk op die vraag te antwoorden, omdat er op korte en middenlange
termijn in feite helemaal geen economisch herstel te verwachten of zelf
mogelijk is.
Nadat de eigenlijke crisis doorgemaakt is, zal het syndicalisme, sociale
wetgeving en andere regulering de heropleving afremmen. Maar zover zijn
we nog niet.
3. Inflatie, stagflatie, hyperinflatie, deflatie: wat gaat het worden?
Eigenlijk is dit een gekke vraag, want de (hyper)inflatie is er immers al. Het
enige wat we nog niet hebben, is een weerspiegeling van de monetaire
(hyper) inflatie, oftewel de meer dan proportionele groei van de
geldhoeveelheid, in een (hyper)prijsinflatie.
4. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Fiat papiergeld overleeft nooit.
5. Je mag een zak geld beleggen in de volgende 5 grondstoffen. Hoe
verdeel je procentueel het geld en waarom deze verdeling: water,
edelmetaal, ree, potash, uranium. Of ben ik een belangrijke grondstof
vergeten?
Onmogelijk om hier een degelijk antwoord op te geven. Men belegt immers
niet in grondstoffen. Ofwel stopt men zijn centen in commodities met de
bedoeling deze tot consumptiegoederen om te vormen en tijdens dit proces
winst te boeken, ofwel bewaart men zijn koopkracht in barbaars geld….Een
zak geld kan men bijgevolg enkel ‘beleggen’ in edelmetaal of barbaars goud.
Elke andere handeling is een commerciële activiteit.
6. Waar moeten de mensen hun geld vooral NIET in beleggen?
High order capital goods (Onroerend goed) , chartaal geld (papiergeld),
digitaal geld (bankdepositio’s), obligaties en kasbons die gewoon een optie
zijn om waardeloos giraal en chartaal geld te kopen.
ETF’s , Opties, Turbo’s en alle andere door banken gefabriceerde en
ongereglementeerde beleggingsinstrumenten.
In beleggingsinstrumenten waarop de Overheid gemakkelijk vat heeft.
7. Goud noem je ‘het Barbaarse geld’. Vind je dat een deel van een
portefeuille in fysiek goud en zilver moet zijn belegd? Waarom wel/niet?
Net omdat het barbaars geld is…de vraag geeft eigenlijk al het antwoord. Ik
raad aan om tot 50% van je spaargeld in Goud te bewaren gewoon omdat er
onder de huidige omstandigheden weinig of geen goede mogelijkheden zijn
om je geld op een degelijke manier te beleggen. Goud is met andere woorden
de ultieme parking voor koopkracht.
Goudstukken genieten onze voorkeur omdat ze gemakkelijk herkenbaar,
verhandelbaar en stockeerbaar zijn. Met andere woorden, je kan veel
koopkracht in weinig materie bewaren.

8. Hoe te beleggen in de mijnbouwindustrie. Hoe selecteer je nu een goed
bedrijf?
Dit is enorm complex, vraagt veel studiewerk, flair en vooral veel ervaring.
9. Waarom James Turk en Jesús Huerta de Soto op jullie congres van 1
maart in Kasterlee?
Omdat mensen zoals de Soto zoals ikzelf een correkte en klare visie hebben
op de huidige situatie. Het zijn ook mensen die de moed hebben om de
dingen te zeggen zoals ze zijn; mensen die proberen duidelijk de maken dat
situaties zoals in Egypte geen ver-van-je-bed-show is, dat de basis voor
soortgelijke onrusten ook al gelegd werd in Europa en de VS, en dat je beter
niet wacht tot het te laat is voor je stappen onderneemt.
Het wordt tijd dat men duidelijk maakt dat Keynes een staatsbediende was die
er enkel voor gezorgd heeft dat er een uitleg gegeven werd voor een
monetarisme—bijdrukken van papiergeld om zo proberen uit de problemen te
komen—die toeliet aan de overheid om zichzelf te verrijken.
(Iets wat weinigen weten is dat de levensverzekeringsfirma waarvan Keynes
voorzitter was, door zijn roekeloze beleid op het punt stond failliet te gaan na
de crash 1929—enkel een reddingsactie met belastinggeld heeft de firma
gered.)
10. Wat wilt u verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Eigenlijk niets…behalve dat goud goud is en de intrinsieke waarde niet
fluctueert. Wat we dagelijks wel zien is dat waarde van alle soorten papiergeld
wat schommelt terwijl het een dalende trend volgt.
Aan het waardeloze papiergeld wordt dus nog steeds te veel waarde
toegekend (miljarden worden bewaard in spaarboekjes, bankdeposito’s en
obligaties). De sector is dus nog spotgoedkoop.
Verdere details zijn terug te vinden
op www.goldonomic.com enwww.goldonomic.be
Gold has worked down from Alexander's time … When something holds good
for two thousand years I do not believe it can be so because of prejudice or
mistaken theory." Bernard Baruch
Francis Schutte. Economist en financieel adviseur met meer dan drie decennia
ervaring in de financiële wereld. Hij voorspelde de grote crash van de Japanse
markten in 1989, het begin van de huidige hausse-cyclus voor goud in 2001; sprak
vanaf 2004 over een vastgoedzeepbel in de V.S., en voorspelde in 2007 dat de
financials (bankaandelen) het volgende jaar zouden crashen. Sinds 2001 brengt hij
zijn eigen financiële nieuwsbrief uit, met abonnees uit de hele wereld. Zie
verder: Goldonomic.be

Wolftrader/Beursbubbels
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?

De kredietcrisis van 2008 is onder controle. Dé crisis zal zeker nog beginnen
maar niet nu.
2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?
Het terugdraaien van de liquiditeitenprogramma's.
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Sure, er zijn geen alternatieven. Op dit ogenblik. En de komende vijf jaren.
4. Stel je begint met beleggen. Welke van deze sectoren zou je in willen
beleggen: vastgoed, edelmetaal, groeilanden, grondstoffen en duurzame
energie. Hoe verdeel je procentueel het geld en waarom deze verdeling?
Edele metalen (50%), grondstoffen (30%), vastgoed (20%). Reden: ons
economisch systeem is ahankelijk van een uitdeinende geldcreatie. Per
definitie inflatoir. Dus beleg je in dingen die stijgen bij geldontwaarding.
5. Stel je mag een zak geld beleggen in de volgende 6 grondstoffen. Hoe
verdeel je procentueel het geld en waarom deze verdeling: water,
edelmetaal, rare earth elements, potash, uranium en koper. Of ben ik een
belangrijke grondstof vergeten?
Oké – korte termijn: rare earth (hype), edelmetaal (is echt geld), koper (vraag
vanuit Azië), potash (idem), water, uranium.
6. Momenteel schrijven jullie (Wolftrader/Beursbubbels) over zilver. O.a.
publiceren wij die artikelen. Zie hier en hier. Hebben jullie op basis van
jullie research over wat de goudprijs op korte en/of langere termijn (5-10
jaar) gaat doen?
Gevoelig hoger. Reden: de wereld heeft een alternatief geldsysteem nodig
eens de gevolgen van het QE op langere termijn zullen uitgewerkt zijn.
7. Wat is momenteel de grootste valkuil waar particuliere beleggers in
trappen / in kunnen trappen?
Geloven wat analisten zeggen.
8. Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
Als bescherming mochten de andere geldsystemen in de toekomst falen.
Kans op verlies is minimaal.
9. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je geschikt en met welke randvoorwaarden?
mmmm… oke, koop de goud ETF koop een langlopende put en schrijf calls. In
het begin zal dit niet winstgevend zijn, maar het wordt winstgevend. De
goudprijs stijgt nu sinds 1999 en er is geen reden om aan te nemen dat deze
trend nu op zijn einde loopt. Dus in het begin win je niet veel met deze

strategie, maar na een tijdje wordt het een geldmachine. Waarbij je een hedge
hebt.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Wacht tot iedereen echt de waarde van edele metalen inziet.
WolfTrader is een collectief van financiële professionals die gezamenlijk unieke en
interessante financiële informatie publiceren. Op basis van technische en
fundamentele analyse worden regelmatig zowel grote als kleine beursfondsen getipt.
Wij zijn vooral actief op de Noord-Amerikaanse beurzen.
Redactie: Wolftrader heeft een interessante nieuwsbrief en publiceert ook vaak
overzilver en goud.

Nico Pantelis Slim Beleggen.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Voor ons is dé crisis al een decennium onderweg! Wat begon met het barsten
van de technologiebubbel, bleek nadien slechts het puntje van de ijsberg en
de aanzet voor een seculaire overgangsfase. We komen van een periode van
ongebreidelde creatie van schuldpapier wat mogelijk werd door het fiduciaire
geldsysteem, dat ontstaan is nadat president Nixon de ontkoppeling van goud
aan de dollar aankondigde in 1971. Het rampzalige moment kan u hier in dit
filmpje nog eens online bekijken. Sinds het kantelmoment rond de
eeuwwisseling gaat het steeds sneller bergafwaarts en volgen de crisissen
elkaar in hogere tempo op. Na het barsten van de technologiebubbel, volgde
de ineenstorting van de (Amerikaanse) huizenmarkt, en vandaag komen de
gigantische schuldposities van de Westerse overheden onder vuur.
We verwachten dat dit alles uiteindelijk zal leiden tot en eindigen in een totale
muntcrisis, waar het probleem ooit is ontstaan. We denken dat we nog
verschillende jaren voor de boeg hebben vooraleer we een oplossing zullen
vinden/aanvaarden voor de huidige aanhoudende problemen.
2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?
De schuldencrisis van de overheden is nog maar pas begonnen in Europa,
waar de eerste slachtoffers (PIGS-landen) reeds aan het financiële infuus
moesten om te overleven. We denken dat de aanhoudende druk zal wegen op
het fragiele economische herstel van vandaag. Het vertrouwen onder de
bevolking zit op een laag pitje. Een kleine financiële schokgolf is voldoende
om op de rem te gaan staan. Vooral in de VS kan dit systemische problemen
veroorzaken. Vandaar de herhaalde QE-programma’s van de Fed.erder zullen
de schuldenproblemen op de wat langere termijn zich gaan vertalen in hoge
taxen en belastingen voor de inwoners van de getroffen landen. De financiële
infuus is slechts een tijdelijk oplossing. Op termijn zullen de belastingsplichten
moeten ‘bloeden’. Dit zal als gevolg hebben dat de potentiële groei beduidend
lager tot negatief zal worden op termijn.
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
We denken niet dat beide munten in hun huidige vorm zullen overleven.
Daarmee bedoelen we ‘als “fiat currencies” verder door het leven zullen gaan’.
Het systeem van geld gebaseerd op het vertrouwen van overheden is een
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failliet concept. Dat was in het verleden telkens zo, en dat zal ook in de
toekomst het geval zijn. We zien in de toekomst een globale reservemunt (de
dollar of een nieuwe munt) die in een bepaalde vaste verhouding is gekoppeld
aan de hoeveelheid goud aanwezig in de wereld. Dus met andere woorden,
een hernieuwde globale goudstandaard.
Slim Beleggen geeft 3 rapporten uit waaronder een grondstoffenrapport.
Je mag een zak geld beleggen in de volgende 6 grondstoffen. Hoe
verdeel je procentueel het geld en waarom deze verdeling: water,
edelmetaal, ree, potash, uranium en koper. Of ben ik een belangrijke
grondstof vergeten?
We zouden het liever wat anders willen uitdrukken, namelijk wat onze
favorieten zijn binnen het grondstoffencomplex. We zouden vandaag
‘overwogen’ zijn in zilver, uranium, Natural Gas, agrarische grondstoffen en
Rare Earth Metals.
Een andere zak met geld mag u beleggen in landen indices. Op welke
(groei-)landen zet u in en waarom?
We geven bij het Groeimarkten Rapport de voorkeur aan de bekendere
namen, zoals China, India en Brazilië. Maar waar we ons in onderscheiden
van de rest, is dat we ons focussen op de binnenlandse
groei/welvaart/consumptie en niet zozeer de export. Dat is voor ons dé nieuwe
play voor 2010 – 2020. We verkiezen de kwalitatieve Small Caps binnen deze
regio’s.
Waar moeten de mensen hun geld vooral NIET in beleggen?
Staatsobligaties, en dan meer bepaald Amerikaanse staatsobligaties. Een van
de pilaren die aan de basis ligt van de huidige financiële problemen. Gezien
onze visie op de toekomstige ontwikkeling van het financiële systeem, zal
volgens ons ook deze pilaar uiteindelijk omvallen, met als gevolg rentevoeten
die de hoogte in zullen schieten, wat de finale klap betekent voor de
schuldenberg. Een fatale default zal het eindresultaat zijn.
Wie heeft meer opwaarts potentieel ene waarom? Zilver of Goud?
Zilver zonder enige twijfel. We zijn een van de eerste beleggingsbladen in de
Benelux die reeds vroeg op de tafel sloegen om zilver op te pikken. We
herinneren ons als was het gisteren toen zilver in de liquidatiecrash van 2008
werd gehalveerd in prijs, komende boven 20 dollar/ounce tot beneden 9
dollar/ounce. We hebben toen herhaaldelijke koopsignalen uitgestuurd voor
zilver. Velen verklaarden ons toen voor gek. En zelfs nog vandaag spreken we
geregeld collega-beleggers die er niets van moeten hebben, ook al staat de
prijs vandaag rond 30 dollar/ounce. Het sentiment tegenover zilver zit nog
steeds beneden het vriespunt!it is voor ons dé drijvende kracht achter de prijs
van zilver: het complete ongeloof dat de prijs verder omhoog kan. Enkele
ratioberekeningen wijzen ons op prijzen waarbij de meest beleggers zich niets
kunnen voorstellen. Indien het scenario uitdraait zoals het in het verleden
telkens het geval was, dan hebben we prijzen van 250 dollar/ounce en meer
voor ogen! We zijn er van overtuigd dat men ons nog lange tijd raar zal
bekijken met onze visies voor zilver.
Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
Uiteraard! Een portefeuille zonder fysiek goud en zilver komt voor ons overeen
als een financieel pistool tegen het hoofd plaatsen en de trekker overhalen.
Het zal u dan ook niet verbazen dat goud en zilver belangrijke strategische
posities zijn binnen alle 3 rapporten van Slim Beleggen. We zouden zeker de
cashpositie binnen de portefeuille (waarover de meest beleggers vandaag
beschikken) omzetten naar de fysieke posities in beide edelmetalen.

9. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je geschikt en met welke randvoorwaarden?
Onze voorkeur gaat uit naar fysiek goud en zilver als basispositie, die we zelf
uitbreiden met aandelen en aandelen ETF’s. Hierbij kiezen we consequent
voor het junior segment binnen de sector. De grotere spelers laten we liever
links liggen om zo optimaal te profiteren van het gigantische potentieel van de
junior goud en zilver aandelen. Uiteraard gaat dit segment gepaard met een
enorm hoge volatiliteit, maar dat nemen we er graag bij na het zien van de
bijzonder hoge rendementen in 2010!
10. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
We zouden nog kwijt willen dat we vaak horen dat de huidige bull markt voor
de edelmetalen nog maar enkele jaren te gaan heeft, met een hoogtepunt/piek
rond 2015. We zien het momenteel nog anders, in die zin dat het echte
prijsspektakel voor ons pas vanaf 2015 zal beginnen. Hierbij sluiten we niet uit
dat we in de tussentijd nog een zwak jaar zullen zien. We gokken op 2012/13.
Daarna is tijd om stillaan over te gaan naar de speculatieve maniefase! De
rendement in het junior segment zullen simpelweg onvoorstelbaar lijken… we
hebben nog een hele weg te gaan.
Nico Pantelis is gediplomeerd beleggingsadviseur. Hij is de oprichter van Slim
Beleggen, een gespecialiseerde advieswebsite voor de Benelux. Vóór Slim
Beleggen was hij werkzaam als Energy Consultant bij NUS Consulting. Hierop
volgend werkte hij als financieel analist en redacteur voor Inside Beleggen en
Cash/Trends. Tenslotte was hij actief als commodity specialist en markets analist bij
KBC Bolero en tevens equity analist bij KBC Securities. Slim Beleggen publiceert
momenteel 3 analyserapporten: het Goud & Zilver Rapport, het Grondstoffen
Rapport en het Groeimarkten Rapport. Daarnaast publiceert Slim Beleggen een
gratis nieuwsbrief.

Diederik Schmull
DÉ crisis moet nog beginnen. Kunt u deze stelling onderschrijven of denkt u
er anders over?
De wereld en met name de met schulden beladen ontwikkelde landen zijn pas aan
het begin van een hele reeks opeenvolgende crisissen, die nog heel lang zullen
duren. We beleven thans de 'endgame' van de Super Kredietcyclus.
1. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?
Het grootste probleem is dat de kredietinkrimping van de financiële en de
consumentensector veel groter blijft dan alle stimuleringsmaatregelen bij
elkaar. Er is nog een lange weg te gaan voordat schuld als percentage van
het beschikbare inkomen terug is op een aanvaardbaar niveau.
2. De euro staats steeds meer onder druk. Welke oplossing ziet u voor het
voorkomen van het ineenstorten van de Europese munt?
De enige oplossing is een totale fiscale unie: de EFSF en een eventuele
gezamenlijke Eurobond om de herfinanciering van de massieve schulden over
te nemen zijn eigenlijk al een fiscale unie via de achterdeur. Maar dat kunnen
Duitsland en Nederland zich op den duur niet meer veroorloven. De Euro is
erger dan de Goudstandaard van de jaren '30. Herstructurering van schulden
en dus een nieuwe reddingsoperatie van het Europese bankwezen zijn
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onvermijdelijk. Maar mathematisch en politiek is de Euro op den duur niet vol
te houden.
Denkt u dat de pensioenfondsen het hoofd boven water kunnen houden?
Pensioenfondsen zullen de verwachte rendementen moeten bijstellen, want
de wereld is veranderd. Bovendien valt er niet te ontkomen aan verlaging van
de uitkeringen. Zeer bedenkelijke trends zijn: het nationale pensioenfonds van
Ierland blijkt niet 'ringfenced' en dient nu ter betaling van de Ierse bijdrage aan
haar eigen 'redding'. In Hongarije worden alle privé-pensioenfondsen nu
gedwongen om zichzelf om te zetten in staatspensioenfondsen. Als de Staat
geld nodig heeft, kan er van alles gebeuren en pensioenfondsen blijken
vogelvrij.
U mag een zak geld beleggen in de volgende 6 grondstoffen. Hoe
verdeelt u het geld en waarom deze verdeling: water, edelmetaal, ree,
potash, uranium en koper. Of ben ik een belangrijke grondstof vergeten?
Edele metalen: 25%; water 20%; ree 10%; potash 15%; uranium 20%; koper
10%.
Een andere zak met geld mag u beleggen in landen indices. Op welke
landen zet u in en waarom?
Alle aandelenindices zijn behoorlijk gewaardeerd, niets is goedkoop.
Beleggingen in de opkomende markten zijn nu zeer riskant. Beste
beleggingen lijken nu: de Dollar en de US Treasuries, die iedereen haat. De
Dollar profiteert van de voortgaande Eurocrisis; de 4,31% rendement van de
30-jarige bij nagenoeg geen inflatie duidt op een extreme onderwaardering.
Een daling naar 2% in de komende paar jaar, tegen de verwachting van de
meesten in, is mogelijk. Dat komt omdat de kredietinkrimping nog in volle
gang is en pas is begonnen.
Waar moeten de mensen hun geld vooral NIET in beleggen?
Opkomende markten in het algemeen lijken steeds riskanter, want buitenlands
kapitaal zal extra worden belast en deviezencontroles liggen op de loer. Dit is
om de extreme valuta-revaluaties tegen te gaan. Waarderingen zijn uiterst
hoog, terwijl de groei, vooral in China, flink zal afnemen. Inflatie zal worden
bestreden door kredietbeperkingen en verkrapping van het monetaire beleid.
Vindt u dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
10 of 20% in fysiek Goud en 5% in fysiek Zilver zou gerechtvaardigd zijn,
omdat men in de toekomst in staat moet zijn om te leveren. De markten zijn zo
klein, dat een groot deel van het papieren Goud en Zilver nooit zal kunnen
worden geleverd en daarom zal eindigen als schuldbewijs zonder intrinsieke
waarde.

8. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vindt u geschikt en met welke randvoorwaarden?
ZKB GOLD ETF en ZKB ZILVER ETF (Zurich), omdat men tegen bepaalde
voorwaarden het fysieke edelmetaal kan opvragen. Dat is niet het geval bij de
meeste andere ETF's. Een verzameling van fysieke gouden munten in een
kluis onder eigen beheer is zonder meer aan te raden. Fysiek Goud bij de
bank moet absoluut 'allocated' zijn, met een bewijs van alle
registratienummers. De hogere kosten daarvan moeten op de koop toe
worden genomen, omdat men niets mag bezitten, dat bij de boedel van de
bank zou kunnen worden gerekend. Nog steeds zijn de banken extreem
riskant met vaak een leverage van 50 tegen 1.
9. Wat wilt u verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Goud en Zilver zijn niet meer 'onontdekt', maar moeten daarom steeds meer
worden beschouwd als een verzekering tegen systeemcrisissen, die optreden

in de komende deflatie. De edele metalen zijn nog steeds 'underowned' bij de
meeste beleggers. Alleen Goud heeft kans op een belangrijke rol in een
toekomstig monetair systeem, dat het huidige failliete fiat geld systeem kan
vervangen, omdat Goud deel is van de reserves van de centrale banken.
Mocht de depressie uiteindelijk toeslaan, dan kan Zilver weer terug naar $
0,25, wat tijdens de jaren '30 werd bereikt. Een mogelijke hyperinflatie of
geldsanering lijkt onwaarschijnlijk op kortere termijn, maar op langere termijn
kan niets worden uitgesloten. Daarom mag Goud nooit worden verhandeld,
het is het fundament van een vermogen, dat zijn waarde op langere termijn
heeft bewezen.

6 december 2010 Diederik Schmull:
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Suisse, Morgan Stanley en Baker, Weeks & Co. Nu onafhankelijk
beleggingsadviseur, spreker en columnist bij Inveztor.
Opleiding: Nyenrode (1965 – 1967) en University of Oregon (USA) (1967- 1969).
Geboren te Amsterdam en woonachtig in Londen sinds 31 jaar.
Auteur van de Schmull Strategiebrief en de Schmull Nieuwsbrief.
(Redactie 2012: Rik Schmull heeft nu zijn eigen website: Schmullstrategie)
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Robert Broncel
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kunt u deze stelling onderschrijven of
denkt u er anders over?
Wat Europa betreft moet de crisis (beter: “De Grote Recessie) nog beginnen;
in de V.S. is deze intussen bezig zich te voltrekken.
2. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economische herstel
liggen?
De grootste gevaren op weg naar economisch herstel zijn dat zich geen
blijvend economisch herstel kan aandienen voordat vooraleerst het immense
schuldenprobleem is opgelost dat als een zwaard van Damocles boven ons
hoofd blijft hangen.

3. Gaan de dollar en/of de euro overleven? Wat is uw visie hierop?
De overlevingskansen van de dollar als reservevaluta met de euro als goede
tweede zal voor een belangrijk deel afhangen van het vertrouwen dat de
buitenwacht met China voorop in deze munten zal blijven en vooral zal willen
stellen.
4. Denkt u dat de pensioenfondsen het hoofd boven water kunnen
houden?
Pensioenfondsen zullen hun hoofd alleen boven water kunnen houden door te
beleggen in edelmetaal, grondstoffen alsmede wellicht in Aziatische (niet
Japanse) staatsschuld.
5. Vindt u dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
Zie vraag 4 met als motivatie dat edelmetaal het enige echte duurzame
ruilmiddel van alle tijden is geweest, omdat het hieruit afgeleide fiduciaire
fiatgeld telkens opnieuw werd misbruikt bij het nastreven van politieke en
dikwijls militaire doelen (voorbeelden: Perzische Rijk, Romeinse Rijk,
Byzantijnse Rijk en Duitse Keizerrijk begin 20e eeuw).
6. U mag een zak geld beleggen in de volgende 6 grondstoffen. Hoe
verdeelt u het geld en waarom deze verdeling: water, edelmetaal, rare
earth elements, potash, uranium en koper. Of ben ik een belangrijke
grondstof vergeten?
15% in edelmetaal (goud en zilver) gespreid in fysiek en in aandelen van
mijnbouwfondsen
15% in water of water gerelateerde fondsen
15% in landbouw of in landbouw gerelateerde fondsen w.o. potash
15% in basic resources w.o. koper, ijzer, zink, lood
15% in (groene) energie
25% in cash om daarmee van een zeker niet uit te sluiten nieuwe beursval
gebruik te kunnen maken.
7. Waarom noemt u uw Portefeuille op Robertbroncel.com een Strategische
Portefeuille?
Het woord “Strategisch” heeft betrekking op alle bestanddelen waarop meer
dan ooit vóór en na de omslag (crisis) een beroep zal worden gedaan uit
hoofde van de economische groei in Azië, de groei van een nieuwe
middenstand aldaar met nieuwe koopkracht alsmede het afzwakkende
vertrouwen in de dollar en euro, vertaald in een verder stijgende waarde van
het edelmetaal.
8. Kunt u de lezers aangeven welke criteria u aan de dag legt als het
gaat om keuze te maken een fonds toe te laten in uw Strategische
Portefeuille?
Bij de samenstelling van de Strategische Portefeuille weegt uitsluitend de
toekomstige koopkracht. Bovendien wordt gekeken naar fondsen met zoveel
mogelijk toegevoegde waarde voor de toekomst zodat naast koopkracht
normaliter een additioneel rendement mag worden verwacht.
9. Zijn die criteria wezenlijk anders voor de juniors. Welke criteria zijn
eventueel anders?

Wat de juniors (in dezelfde categorieën als de SP) betreft, geldt voornamelijk
de winst- en overnamepotentie uit hoofde van de primaire bevindingen,
vandaar het speculatie-element.
10. Wat wilt u verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
Zie hiervoor de quotes uitgesproken op het goudseminar van Binck Bank op
22 september j.l.
(terug te vinden onder de tab “quotes” op mijn
websitewww.robertbroncel.com).
9 november 2010.
Robert Broncel met zijn brede bankervaring (ABN, Labouchère, Merrill Lynch) in het
verleden en later als zelfstandig onafhankelijk adviseur, specialist en strateeg op het
terrein van edelmetaal en grondstoffen tipte begin deze eeuw (na de beursval en met
George Bush als nieuwe ‘big spender’) de opwaartse trend van het edelmetaal. Zijn
visie is terug te vinden in zijn talrijke columns met als meest saillante “Olifant in de
Pels” van 29 november 2006, “Mega Markt Manipulatie van april 2008 en “Viva la
Restauration” van 25 november 2009 met een kopie naar “onze’ bankpresident Nout
Wellink. Dit zijn ‘must reads’ om ons huidige financiële tijdsgewricht goed te kunnen
begrijpen.

Meindert Reus
Je hebt een boek geschreven met de titel: “Als de pinautomaten leeg blijven”.
De ondertitel luid: “ een handleiding voor na de echte crash”. Moet DÉ
crisis nog beginnen? Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er anders
over?
Antwoord: In mijn ogen moet de echte crisis nog steeds beginnen. De meeste
mensen merken nog weinig van de crisis waar we nu al zo’n jaar of twee
inzitten, behalve diegenen die bijvoorbeeld hun baan verloren hebben. In mijn
boek voorspel ik zelfs een volledige desintegratie van de wereldeconomie
binnen niet al te lange tijd. De oplossingen die er tot nu toe gevonden zijn om
het onheil af te wenden doen niets anders dan de crisis verergeren en de
problemen worden hierdoor slechts naar de toekomst doorgeschoven. Het is
een korte termijnpolitiek waar niemand gebaat bij is. De schuldenberg blijft
maar groeien en de rekening zal ooit betaald moeten worden.
1. Wat zijn de grootste gevaren die een run op de pinautomaten kunnen
bewerkstelligen?
Antwoord: De grootste gevaren zijn natuurlijk dat door een bankrun alle
banken om zullen vallen. Dat hebben we gezien bij het faillissement van de
DSB Bank. Als er echt paniek uitbreekt, als blijkt dat de situatie daadwerkelijk
onhoudbaar wordt, zullen zelfs een Rabobank en een ING bank omvallen en
een schokgolf teweeg brengen die zijn weerga niet kent. Na banken zullen
landen omvallen, het bekende domino-effect.
2. Denk je dat we na een (deze)crash economisch herstel krijgen en zo ja in
welke mate of wat zijn de gevaren?
Antwoord: Er zal altijd weer een herstel komen maar de grote vraag is hoe die
eruit zal zien en wanneer het herstel zich zal inzetten. Persoonlijk denk ik dat

het minstens 10 jaar zal duren voordat er sprake zal zijn van enig significant
herstel. Ik geloof niet dat de groei die we de afgelopen pakweg 50 jaar hebben
meegemaakt ooit terug zal komen. We hebben onze planeet leeggezogen,
leeggeboord, leeggeroofd en leeggevist en we zullen nieuwe manieren
moeten vinden om in ons levensonderhoud (voedsel, energie) te voorzien.
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Antwoord: De euro zal in mijn ogen (voorlopig) slechts overleven als we
verder gaan met landen in de eurozone die “levensvatbaar” zijn zoals
Duitsland, Nederland en Oostenrijk (zeg maar de noordelijke eurolanden) en
als we ons afscheiden van de landen die het eenvoudigweg niet zullen redden
zoals Griekenland, Portugal, Spanje (de zuidelijke eurolanden + Ierland). Maar
aan de andere kant denk ik dat geen land uiteindelijk ontkomt aan het einde
van het kapitalisme.
De dollar zal steeds verder verzwakken en uiteindelijk bezwijken omdat de
Verenigde Staten op weg is een derdewereldland te worden. Er leven op dit
moment al bijna 44 miljoen Amerikanen van voedselbonnen.
4. Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Antwoord: Het beste wat mensen op dit moment met hun geld kunnen doen is
in mijn optiek het aanschaffen van de meest noodzakelijke zaken als voedsel
en kleding zodat men de gevolgen van een bankrun enige tijd zal overleven.
Beleggen is uit de mode en de beurzen zitten al tijden in een impasse en daar
hoef je niet veel van te verwachten de komende jaren. Wellicht dat
grondstoffen de komende tijd nog iets op zullen leveren maar ook daar is de
rek op een gegeven moment uit.
5. Wat moeten mensen vooral NIET met een hun spaargeld doen.
Antwoord: Wat men voorlopig zeker niet moet doen is “overtollig” spaargeld
uitgeven aan een nog grotere televisie, een tweede of derde gezinsauto of de
nieuwste mobiele telefoon. Op een gegeven moment komen mensen er
vanzelf wel achter dat al die vernieuwingen amper nog gelukkig maken. Het
geluk wordt steeds kortstondiger. Ik denk ook niet dat het verstandig is om op
dit moment een nieuwe huis aan te schaffen. Hoewel we op dit moment in een
zogenaamde kopersmarkt zitten (veel aanbod, dalende huizenprijzen)
verwacht ik dat de huizenmarkt nog veel verder in zal zakken door oplopende
werkloosheid, onzekere economische tijden en uiteindelijk hyperinflatie.
6. De staatsschuld(en!) terugbrengen naar 0 tot 2%, is dat “een must”?
Antwoord: Ik vind het een must om willekeurig wat voor schulden dan ook weg
te werken. Ik heb dit jaar ook mijn hypotheek voor een groot deel omgezet in
een spaarhypotheek omdat ik meer zekerheid wil hebben omtrent het aflossen
van de hypotheekschuld. Of het terugbrengen van de staatsschuld(en) een
reëel scenario is betwijfel ik ten zeerste. Ik zou niet weten hoe dat binnen de
komende 10 tot 20 jaar gerealiseerd zou moeten worden. De staatsschulden
zullen de komende jaren (vooral in de ontwikkelde landen) alleen nog maar
toenemen als gevolg van de toenemende gezondheids- en pensioenuitgaven.

7. Vind je dat een deel van je spaargeld in fysiek goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom wel/niet?
Antwoord: Daarover verschil ik met de meeste financiële experts van mening.
Ik denk namelijk van niet. Ik ben de simpele mening toegedaan dat je weinig
tot niets aan fysiek goud en zilver hebt als er niets is om het mee te ruilen.
Wat moet je met goud als er geen voedsel meer te krijgen is? Natuurlijk is dat
een extreem scenario maar het is een scenario waar we toch echt rekening
mee moeten houden. Laten we niet vergeten dat er nog steeds elke drie
seconden ergens op onze planeet een kind sterft van de honger. Het
voedselprobleem is een groot vraagstuk en zal lastig op te lossen zijn voor
komende generaties.
8. Denk je dat banken/bankiers kunnen veranderen naar een model dat
“veiliger” is voor de wereld?
Antwoord: Ik denk dat die mogelijkheid in principe bestaat maar dat het nooit
zal gebeuren omdat de mens van nature op zelfverrijking uit is. Er zullen altijd
weer manieren gevonden worden om de gewone burger een poot uit te
draaien. Dat is iets van alle tijden.
9. Wat wilt u verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of economie?
Antwoord: Ik denk dat we aan de vooravond staan van grootse en ingrijpende
veranderingen op (economische/ecologische) wereldschaal en dat nog maar
weinig mensen op dit moment beseffen hoe ingrijpend die veranderingen
zullen zijn. De rek is totaal uit ons financiële systeem verdwenen en ik zie
geen enkele mogelijkheid om hier uit te geraken. De schuldenberg is de
afgelopen jaren exponentieel gegroeid omdat we met zijn allen vooral
moesten blijven groeien. Elk weldenkend mens kan begrijpen dat iets op een
bepaald moment uitgegroeid is en zoals we allen weten volgt dan een
stervensproces. Dit proces is nu wel aan de gang en ik hoop dat uit de as een
nieuw denken zal ontstaan waarin medemenselijkheid, samenwerking en
stabiliteit voorop zullen staan.
25 oktober 2010.
Ik ben Meindert Reus en onlangs 40 jaar oud geworden. Ik heb ruim 10 jaar voor
DSB Bank gewerkt. Ik heb verschillende functies bekleed binnen het bedrijf maar
meestal aan de backoffice-zijde. Sinds een paar maanden ben ik werkloos. Ik heb
nog enige tijd door mogen werken van de curatoren maar uiteindelijk liep mijn
contract medio augustus 2010 af. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe uitdaging
buiten het kantoor- en bankwezen. Ik zou graag met mensen willen werken in een
non-profitorganisatie.
Mijn website: www.meindertreus.nl (op mijn website vindt u meer informatie over mijn
boek: “Als de pinautomaten leeg blijven.”
Als de pinautomaten leeg blijven
Reus, Meindert

Martine Hafkamp

DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er
anders over?
De crisis is voorbij. We lijden nog onder de naweeën. Pessimisme wordt
veelal gehyped door de media. Natuurlijk hebben Westerse overheden door
hun inspanningen het bankwezen op de been te houden, te maken met een
gigantische schuldenlast, maar het bedrijfsleven is veelal gezond.
Groeimarkten als Brazilië en (Zuidoost) Azië nemen het stokje over van
Europa en de Verenigde Staten. De afgelopen twee jaar is de wereldwijde
economische groei volledig uit deze markten voortgekomen. Ter illustratie”de
beurzen van de BRIC-landen zijn sinds 2000 gemiddeld met 350 procent
gestegen tegen een halvering van bijvoorbeeld de AEX in dezelfde periode.
Dat is een goede afspiegeling van de wereldwijde economische
veranderingen.
1. Wat zijn de grootste gevaren die nu op de weg naar economisch herstel
liggen?
De grootste gevaren komen uit Europa en de Verenigde Staten. Er zou in de
drang naar het op korte termijn gezonder krijgen van de overheidsfinanciën
door grootschalige bezuinigingen zo maar te hard op de rem getrapt kunnen
worden. In combinatie met vergrijzing, deleveraging en stijgende prijzen van
grondstoffen zet dat een rem op het broze herstel.
2. De banken zoals we ze van voor de crisis kennen, zie je die naar een
ander model toegaan?
Banken worden saaier en dat zie je nu al. Zo mogen Amerikaanse
investeringsbanken niet meer voor eigen rekening handelen. Als gevolg van
het Basel III akkoord zullen banken beter gekapitaliseerd en dus veiliger
worden, maar daardoor ook minder interessante belegging (vanuit
groeiperspectief).
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
De Dollar zeker. Euro houdt het ook nog wel een tijdje uit. Griekenland is een
relatief klein onderdeel van de Eurozone, zodat het land geen bedreiging
vormt wat betreft de stabiliteit van de euro.
4. Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Beleggen in hoog dividend aandelen is een redelijk alternatief voor spaargeld.
Voor lange termijn beleggers zijn aandelen sowieso goedkoop.
5. Welke grondstoffen zullen het “goed gaan doen” zeg op een termijn van
2-5 jaar?
Vrijwel alle grondstoffen door de economische groei van opkomende landen
en het stimuleren van infrastructurele werken in de Westerse landen. Na de
edelmetalen en de industriële metalen lijkt het nu vooral de beurt aan
landbouwgerelateerde grondstoffen.

6. Geen zee te hoog is één van je laatste columns. Bekijk je dit vanuit het
perspectief van de grondstoffen of vanuit ‘alternatieven zoeken om te
beleggen’ of wellicht heb je een heel andere reden om een visie te geven
op de zee?
Het gaat hier om thema’s en kansen waar op een verantwoorde manier kan
worden ingespeeld.
7. Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom wel/niet?
Zou ik niet doen. Op zowel de goud- als de zilvermarkt lijkt een bubbel te
ontstaan. Het nadeel van een bubbel is dat niemand ooit weet hoe ver die
opgeblazen kan worden, maar het leidt geen twijfel dat er een moment komt
waarop hij knapt. Aan de ene kant is er een aantal centrale banken dat de
goudvoorraad weer aan het opbouwen is, maar aan de andere kant zal een
groot aantal beleggers afscheid nemen als de rente iets oploopt of als hun
vertrouwen in de financiële markten weer iets toeneemt. Goud roest niet, maar
het levert ook geen direct rendement op.
8. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je geschikt en met welke randvoorwaarden?
Mocht iemand toch in edelmetalen willen beleggen, dan zijn trackers wellicht
het beste. Of beleg in aandelen van goudmijnen.
9. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Niets meer dan dat het leuk is voor sieraden en dat ik m’n heil liever elders
zoek.
25 septemeber 2010
Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Fintessa is
een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor uit
Baarn. Martine won in 2008 de Gouden Stier als beursvrouw van het jaar. De
Gouden Stier.
Op 15 september begonnen we weer met een nieuwe reeks '10 vragen aan'. De
eerste reeks van september 2009 tot en met mei 2010 – nog steeds actueel – kun
je hier nalezen.
De tweede reeks zal beginnen met Vlaming Marc de Mesel, oa. bekend van zijn
Permanente Portefeuille.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je
er anders over?
Ik denk dat de crisis erger zal worden omdat de problemen niet zijn opgelost maar
vooruitgeschoven. Net zoals een depressief persoon zijn problemen kan ontwijken
door drugs te nemen, zo kan men ook een depressieve economie zijn problemen
ontwijken, door de bedrijven die failliet gaan recht te houden met bijgeprint geld.
Tijdelijk kan dit wel even terug een goed gevoel geven maar het probleem blijft
bestaan en wordt misschien zelfs groter.

2. Jij opteert voor een speciale portefeuille. Kun je deze in een nutshell
uitleggen.
Ik heb een permanente portefeuille. Dit is een gespreide portefeuille die ernaar
streeft in elk klimaat uw koopkracht te behouden. De permanente portefeuille is
bedacht door Harry Browne. Hij stelde dat er slechts 4 klimaten mogelijk zijn in de
economie: welvaart, recessie, deflatie en inflatie.
Voor elk klimaat is er een activa die het zeer goed doet. Tijdens welvaart doen
aandelen het zeer goed. Tijdens recessie heb je liever cash op een veilige
spaarrekening. Tijdens deflatie doen stevige obligaties het uitmuntend en tijdens
inflatie stijgt goud enorm in koopkracht waarde.
Als je zorgt dat je alle 4 deze activa steeds hebt dan ben je goed ingedekt. De
permanente portefeuille bestaat dan ook uit 25% aandelen, 25% cash, 25%
obligaties en 25% fysiek goud. En inderdaad deze samenstelling heeft de
koopkracht van uw kapitaal altijd zeer goed beschermd: zie hier voor de historische
rendementen.
3. In je portefeuille is ruimte voor aandelen en obligaties. Welke soorten
(cyclische bedrijven, grondstofbedrijven, voeding, energie enz?) aandelen en
welke obligaties denk je aan?
De permanente portefeuille heeft voor de aandelen gewoon een index van de hele
beurs zodat je elk aandeel bezit. Indien we dan welvaart krijgen en de beurs stijgt
ben je zeker mee. Ik heb de Vanguard Eurozone index.
De obligaties dienen vooral tijdens deflatie zeer goed te scoren wanneer de
rentevoeten dalen omdat het kapitaal naar de veiligste obligaties vlucht. 30 jarige
staatsobligaties van de meest kredietwaardige staat zullen dan het meeste stijgen. Ik
heb Duitse, maar Nederlandse kan ook.
4. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Uiteindelijk verdwijnt elke munt vroeg of laat. Alleen de timing is moeilijk, zelfs
onmogelijk. Vandaag wordt de dollar en de euro massaal misbruikt, bijgeprint en
uitgeleend. Gebruik dus je gezond verstand en weet dat niet enkel cash onder de
matras maar ook cash op een spaarrekening in sneltempo waardeloos kan worden
(IJsland 2008). Zorg dat je dus ook altijd wat fysiek goud hebt zodat je beschermd
bent indien de euro aan sneltempo waarde zou verliezen.
5. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet? Kun je aangeven of je een
rol ziet weggelegd voor een monetaire invulling van goud/zilver?
Goud is nog altijd het geld van de grote jongens. Centrale banken hun kluizen zitten
nog steeds volgestampt met goud. Echter, het volk krijgt het monopoly geld, de euro,
die ze bijprinten à volonté. Hierdoor stijgen de prijzen gemiddeld met 4% per jaar.
Dat is een enorm verlies voor iedereen behalve de staat die met het bijgeprint geld
gaat lopen en de grote jan uithangt op ons kosten.
Ooit loopt dit fout af en zal men het monopoly geld niet meer willen omdat het te snel
waarde verliest. Dan zal het volk terug een munt van goud eisen. Toen we een
goudstandaard hadden dan bleven de prijzen stabiel en daalden ze zelfs. Dat is pas
een gezonde economie.

6. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn (6-10
maanden)? En dan goud en zilver in het bijzonder.

Op korte termijn kan de markt elke richting uit. Korte termijn voorspelling is volgens
mij puur gokken. Op lange termijn geloof ik dat goud veel zal stijgen ten opzichte van
vastgoed zie deze link. En zilver zal veel stijgen ten opzichte van goud zie deze link.
Echter dit kan nog tientallen jaren duren.
7. In België gaat het nu ook niet super met de financiën. Zie je België verder
afglijden of is het nog te redden?
Er wordt in de Belgische politiek nauwelijks bespaard terwijl er wel een pak minder
belastingsinkomsten zijn en de uitgaven veel hoger zijn door de bailouts van banken.
De staatsschuld explodeert dan ook en dat komt uiteraard niet goed. Het geluk van
de Belgen is dat ze, net zoals de Grieken, de rekening kunnen laten betalen door
heel Europa. Nederland is de sukkel op de eerste rij, die wél bespaart maar toch ook
een zwakkere munt zal krijgen doordat de ECB euro’s bijprint om Belgische en
Griekse staatsobligaties op te kopen. Nederland zou er verstandig aan doen per
direct de Euro te verlaten. Maar de machtsdrang van de politieke klasse zal dit
volgens mij verhinderen.
8. Zie je meer deflatoire kansen of juist inflatoire?
Ik zie meer deflatoire kansen en geloof dat het prijsniveau van vastgoed, kunst,
aandelen, obligaties toch zal dalen maar door het geprint helemaal niet zoveel. Goud
echter zal het uitzonderlijk goed doen want het oude geld alsook veel van het nieuwe
geld zal vooral daarnaartoe stromen. Of de centrale bank nu print of niet, of we
inflatie of deflatie krijgen, de herwaardering van goud ten opzichte van al de andere
activa is bezig en heeft nog een hele rit te gaan volgens mij.
9. Wat moeten mensen vooral NIET met hun spaargeld doen.
Hun kapitaal geconcentreerd beleggen en henzelf wijsmaken dat ze ‘veilig’ zitten.
Het meeste in vastgoed, of het grootste deel in aandelen, of zo goed als alles op een
spaarrekening of zelfs alles in goud is gevaarlijk en kan tot grote verliezen leiden.
Besef dat elke geconcentreerde portefeuille gelijk is aan speculeren. Je neemt een
groot risico en kan er zeer rijk van worden maar ook zeer arm.
De portefeuille met het laagste risico is niet een spaarrekening maar een gespreide
portefeuille zoals de permanente portefeuille. Hier kan je niet rijk van worden, maar
ook niet arm.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of de Economie?
Ik denk dat vandaag het belangrijker is dan ooit voorheen van een degelijke portie
goud te hebben om u te beschermen tegen een mogelijke deflatoire collaps of een
mogelijke hyperinflatie. Laat uzelf niets wijsmaken door het establishment alzou goud
niet belangrijk zijn. Zorg dat je zoals de permanente portefeuille minstens 25% van
uw kapitaal in fysiek goud hebt. Zo ben je altijd degelijk beschermd.
Dank u voor dit interview Wilbert,
Marc De Mesel
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Leon Hillen
DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er
anders over?

De crisis is al jaren gaande. Duidelijk zichtbaar vanaf de contouren van de subprime
crisis die in 2007 in de VS begon, later overgegaan naar de bankencrisis van 2008
en nu dan een landencrisis. De fundamenten voor deze crisissen zijn echter al veel
eerder gelegd, onder andere door het onverantwoorde ruime monetaire beleid van
de VS in reactie op het klappen van de internet-/ict hype begin jaren 2000.

Ik denk eerder dat er sprake is van een opeenvolging van crisissen welke nog
jaren aan zal houden. Een monetaire crisis die zal nopen tot een herschikking
van ons valutasysteem kan wel eens de eindfase inluiden. Misschien is dat
dan dé ultieme crisis.
1. De banken zoals we ze van vóór de crisis kennen, zie je die naar een
ander model toegaan?
Het karakter van banken is definitief veranderd doordat enkele zijn omgevallen
en anderen zijn genationaliseerd. Helaas blijken dit vooralsnog halve
maatregelen en doen zich nog onverminderd misstanden voor in de zin van
onverantwoord speculatief gedrag en het nog steeds in zwang zijnde
bonussysteem. Naar mijn mening moeten de overheden hun verkregen vinger
in de pap meer roeren en banken dwingen tot het uitoefenen van hun primaire
functie. En dat is bedrijven voorzien in hun kapitaalbehoefte tegen redelijke
voorwaarden en particulieren van een hypotheeklening. In 2009 zag je vooral
dat banken met goedkoop verkregen liquiditeiten vrolijk gingen speculeren
onder andere op de aandelenmarkt om zo een leuke jaarwinst te kunnen
presenteren (en bonussen uit te kunnen delen). Juist die speculatiedrang
heeft eerder geleid tot het nemen van onaanvaardbare risico’s die het
systeem eind 2008 deden wankelen.
2. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
Ja, ik denk dat de dollar en de euro in naam zullen overleven, maar uiteindelijk
in andere verhoudingen en v.w.b. de euro in een andere samenstelling. Zoals
ik bij vraag 1 al aangaf verwacht ik dat de uitdijende schuldencrisis op
landenniveau (Griekenland, overige zwakke Europese broeders, maar ook
VK, Japan, VS) kan leiden tot een monetaire crisis die een herschikking van
de diverse valuta met zich meebrengt. Zeg maar een soort van Bretton Woods
II. In geval van de euro zie ik op afzienbare termijn de mogelijkheid dat alleen
de sterkere landen ermee doorgaan en de zwakke probleemlanden zullen
worden afgescheiden, al zal dat op praktische bezwaren en veel onenigheid
stuiten.
3. Het “reddingsplan” voor de zwakke Europese staten: noodzakelijk
kwaad; een goed plan of had je liever een ander alternatief gezien?
Noodzakelijk kwaad op een moment dat er geen aanvaardbaar alternatief
meer leek te zijn en toch moest worden ingegrepen. Griekenland laten vallen
zou vergelijkbare implicaties hebben als het vallen van Lehman tijdens de
bankencrisis. Natuurlijk is het een lapmiddel. In een eerder commentaar van
mijn hand citeerde ik al IMF-lid Marek Belka over het gesloten reddingsplan:
“Don’t treat it as a long-term solution. It is a kind of morphine that stabilises the
patient. Real treatment has yet to come." Het lijkt de nog niet gevonden
behandeling van een terminale ziekte waar naar wordt gezocht.
4. Zie je goud en/of zilver als geld, waarom wel/niet? Kun aangeven of je
een rol ziet weggelegd voor een (nieuwe) monetaire invulling van
goud/zilver?
Edelmetalen als goud en zilver zijn het eerste substituut van geld. Met dit
verschil dat valuta onderling inwisselbaar zijn, je kan ze devalueren of
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desnoods vervangen, terwijl goud en zilver door alle monetaire stelsels heen
blijven bestaan. In een mogelijke toekomstige herschikking van ons huidige
valutaire systeem zou het mogelijk zijn edelmetalen als ijkpunt te nemen.
Maar ik denk dat de autoriteiten dit tegen willen gaan om onwenselijke
toestanden zoals speculatie in goud/zilver en ongebreidelde goudzoekerei te
voorkomen.
Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder?
In mijn columns op Belegger.nl en mijn blogs op VermogensVisie geef ik al
geruime tijd aan positief te zijn op goud (en in het kielzog daarvan ook zilver).
Mijn VermogensVisie klanten heb ik vorige herfst daarom al eens een ETN
(Exchange Traded Note) geadviseerd waarmee met een hefboom factor 2
geprofiteerd kan worden van een stijging van de goudprijs. Dat werpt nu zijn
vruchten af. Ik zie ook in de komende periode van 6 tot 12 maanden wel een
nieuwe top in beide edelmetalen verschijnen. Wel is het zo dat de goudprijs
nooit lang en onafgebroken in een richting beweegt en dat zich regelmatig
correcties voordoen, zoals momenteel een prijs van circa $1180/ounce na een
top van tegen de $1250. Dit soort correcties kunnen worden aangegrepen
long posities in te nemen danwel uit te breiden.
Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Spaargeld uitgeven is goed voor de economie en leuk voor het
welvaartsgevoel van mensen. Maar in een deflatoir klimaat is het een
natuurlijke reactie van mensen hun geld op te potten en veelal betekent dit
naar de bank brengen. Beleggen is een optie maar vereist behoedzaamheid
en deskundigheid omdat beurzen momenteel vooral heen en weer swingen
maar allerminst in een haussefase belanden. In geval van (hyper)inflatie, niet
ondenkbaar door de huidige aanpak van de schuldencrisis, moet het geld van
de bank en juist wel tijdelijk in aandelen. Of in goud of zilver natuurlijk.
Wat moeten mensen vooral NIET met een hun spaargeld doen.
Nooit teveel spaargeld aanhouden bij een bank. En al helemaal niet voor een
procentje meer je geld stallen bij een vage bank in het buitenland zoals de
IceSavers ondervonden. Liever je bezit verdelen over meerdere banken en
meerdere vermogensbestanddelen waaronder obligaties, geselecteerde
stockpicks en edelmetalen al dan niet met behulp van derivaten.
Stockpicking is een vak. Als je nu een tipje van de sluier wilt oplichten,
wat is dan het belangrijkste om daar succesvol in te zijn?
Het belangrijkste is kennis van individuele beursgenoteerde bedrijven, hun
omzet- en winstontwikkeling en hun financiële huishouding gerelateerd aan de
waardering op de beurs. Het vergt aldus een zekere inspanning om succesvol
de juiste aandelen te selecteren, omdat er per bedrijf fundamentele
(doorlichten bedrijf op prestaties en balans) en technische analyse
(koersontwikkeling in relatie tot koop- of verkoopcondities) bij komt kijken.
Over stockpicking heb ik een rapport geschreven waar ik mijn werkwijze uit de
doeken doe. Dit is ook de basis van de Positie Adviezen zoals ik die
regelmatig aan de abonnees van VermogensVisie verstrek, en waarmee ik al
jaren bovengemiddelde resultaten boek. Het rapport valt op te vragen via de
homepage van www.vermogensvisie.nl
Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of de Economie?
Wat ik kwijt wil over de economie kan ik wekelijks kwijt in columns en
beurslogs die ik voor beleggingssites schrijf en ook aan alle registranten van
VermogensVisie per mail opstuur. Wie deze columns kent weet dat ik al enige
tijd uitga van een W-vormige recessie en een langdurig moeizame
economische situatie. Het economisch herstel van 2009 en mogelijk begin

2010 zal aldus snel verzanden in een nieuwe nulgroei of zelfs recessie. Hierna
zal het jaren op en af gaan, parallel aan de opeenvolging van crisissen waar ik
hierboven over sprak. In dit kader wil ik de Kondratieff cyclus aanhalen, die
uitgaat van een economische cyclus van circa 50 jaar naar analogie van welke
we nu in een Kondratieff-winter verkeren. Slechts een majeure verandering of
revolutie, bijvoorbeeld een grootschalige herschikking van ons valutastelsel,
kan een nieuwe cyclus en een nieuwe lente inluiden. Praktisch gezien ga ik
voor de komende jaren, tenminste tot 2014 maar mogelijk zelfs tot circa 2020,
uit van blijvend zwaar economisch weer en navenant grillige
beursomstandigheden. Goud en zilver blijven het naar mijn mening goed doen
en zullen de functie van vluchthaven vertolken, tenzij manipulatie danwel
ingrijpen van bovenaf hier een stokje voor gaan steken.
Leon Hillen is expert op het gebied van stockpicking en mede-oprichter van
VermogensVisie. Met meer dan 20 jaar ervaring als full-time belegger, handelaar,
columnist en beursdeskundige is hij een belegger pur sang. Maar liefst 8 jaar lang
heeft hij een geheel openbaar trackrecord opgebouwd aan de hand van
verschillende modelportefeuilles die een afspiegeling waren van zijn eigen privé
beleggingen. Volg Leon Hillen op Twitter:http://twitter.com/leonhillen

Zijn publicaties verschijnen en zijn verschenen in verschillende media als
Belegger.nl, Belegger.Magazine, Beursduivel.be, Marktgevoel.nl, BeursPlaza,
IEX.NL, IEX Magazine, Beurs.nl en CashToday.nl
Vermogensvisie: Het unieke gratis "stockpicking" rapport ligt voor u klaar

Jan de Koning:
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Al tien jaar bewegen we van de ene crisis naar de andere crisis. Het begon
met de “dotcom” crisis welke werd opgevolgd door de kredietcrisis. Om die
crisissen te bestrijden houden centrale banken de rente vaak te lang op een te
laag niveau, met als gevolg dat er gemakkelijk zeepbellen op de financiële
markten ontstaan. Het leeglopen van een zo’n zeepbel veroorzaakt
vervolgens de volgende crisis. De dotcom crisis werd veroorzaakt door het
leeglopen van de internetzeepbel. Een bijwerking van het bestrijden van deze
crisis was het ontstaan van een zeepbel op de huizenmarkt. Bij het bestrijden
van de kredietcrisis wordt de rente niet alleen laag gehouden, maar is
bovendien veel private schuld omgezet in publieke schuld. De schuldencrisis
wordt dus bestreden door het aangaan van nog meer schulden!
Veel Westerse landen worden nu geconfronteerd met een stijging van de
uitstaande staatsschulden (de publieke schuld) welke op termijn niet alleen
onhoudbaar is, maar ook de economische groei doet afremmen. Een nieuwe
zeepbel is hierdoor ontstaan op de markt voor staatsobligaties. Beleggers in
staatsobligaties nemen genoegen met een veel te lage rentevergoeding in
verhouding tot het risico dat zij lopen. Landen als het Verenigd Koninkrijk en
de VS hebben een AAA rating, maar gezien de omvang van de staatsschuld
in relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een ’junk rating’ meer op
zijn plaats.
Zodra beleggers zich realiseren dat (net als bij het klappen van de internet- en

huizenbubbel) de Keizer geen kleren draagt, zal een herwaardering van het
schuldpapier plaatsvinden en de koersen van staatsobligaties dalen. De crisis
die dan ontstaat, zal waarschijnlijk omvangrijker zijn dan de huidige crisis. Ten
tijde van de kredietcrisis konden banken door overheden gered worden van de
ondergang. De gewone burger zal straks mogen opdraaien voor de redding
van de overheden en hierdoor geconfronteerd worden met een hoge mate van
inflatie.
2. De banken zoals we ze van vóór de crisis kennen, zie je die naar een
ander model toegaan?
Het bedrijfsmodel van veel banken zal niet wezenlijk veranderen. Als logisch
gevolg van de recente financiële crisis zal er ongetwijfeld meer regelgeving
komen en wordt het toezicht wat verscherpt. Banken zullen daarnaast minder
leverage mogen gebruiken en er zal wat meer paal en perk worden gesteld
aan de mogelijkheden om voor eigen boek te handelen. Prima regels
natuurlijk, welke ontstaan zijn als gevolg van het toegenomen risicobesef. Na
verloop van tijd zal de jacht naar rendement het risicobesef doen afnemen en
worden de regels waarschijnlijk weer versoepeld. Zo is het in de geschiedenis
altijd gegaan en zo zal het waarschijnlijk weer gaan. De discussie die men nu
voert, werd ruim zeventig jaar geleden ook gevoerd na de grote depressie in
Amerika.
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is uw visie hier op?
De dollar overleeft wel, maar de euro zal in de huidige vorm op termijn
verdwijnen. Amerikanen hebben de wereldmunt in handen en dit biedt hen de
mogelijkheid om tegen een goedkoop tarief geld uit de markt te halen.
Ondanks de immense schuldenlast van de overheid de problemen zal de
munt zelf wel overleven. Net als elk ander land met een eigen munteenheid,
kan het namelijk de munt devalueren en hiermee de waarde van de uitstaande
schulden verlagen.
Voor de lange termijnvooruitzichten van de euro ben ik wat negatiever. De
geschiedenis leert dat muntunies op termijn onhoudbaar zijn. Bovendien heeft
Europa wel een centrale bank, maar het ontbreekt aan ons aan één centrale
Europese schatkist, overkoepelende ‘Eurobonds’ en fiscaal beleid. De
reddingsoperatie rondom Griekenland laat zien hoe nadelig dit is in tijden van
crisis. Pas na een collecte langs alle lidstaten was er geld voor Griekenland
beschikbaar. De traagheid van dit beleid is desastreus gebleken eind april.
Bovendien speelt er een cultureel probleem. De bereidheid van mensen uit
New York om de staat Californië te redden (in geval van nood) is vele malen
groter dan de bereidheid bij individuele Europese landen om elkaar te redden.
4. Het “reddingsplan” voor de zwakke Europese staten: noodzakelijk
kwaad; een goed plan of had je liever een ander alternatief gezien?
Griekenland hadden we zonder pardon failliet moeten laten gaan. Op korte
termijn was dat een pijnlijke beslissing voor de Grieken en de houders van de
door haar uitgegeven obligatiehouders, op lange termijn was het kerngezond
geweest voor de hele Europese Unie. Europa had een duidelijk signaal laten
zien dat manipulatie van overheidsstatistieken en het niet voeren van een
prudent begrotingsbeleid gewoon gestraft wordt. De Euro zou direct haar
reputatie als harde valuta bevestigen. Aan landen als Portugal en Spanje zou
bovendien direct een signaal zijn afgegeven dat bezuinigingen noodzakelijk
zijn. Denkt u dat de premier van Portugal nu nog een noodzaak ziet om
keihard te bezuinigen en te hervormen? Welnee! Europa staat immers klaar
en hij hoeft niet te vrezen voor de tucht van de markt. Misschien moeten we
de Zuid-Europese lidstaten op excursie naar Dublin sturen.
Ierland kampt namelijk ook met enorme schulden en een oplopend
begrotingstekort, maar dit land pakt haar problematiek tot nu toe wel

voortvarend aan. Wellicht kunnen de landen rondom de Middellandse zee het
nodige leren van de Ieren.
5. Zie je goud en/of zilver als geld, waarom wel/niet? Kun aangeven of je
een rol ziet weggelegd voor een (nieuwe) monetaire invulling van
goud/zilver?
Ik ben geen ‘Gold bug’ en zie goud en zilver puur als een beleggingscategorie
die alle potentie heeft om het komende decennium goed te renderen. Beide
edelmetalen vormen dan wel een veilige haven voor beleggers en verontruste
burgers, maar ik zie beide metalen niet als een alternatieve vorm van geld.
Sterker nog: als leveranciers en winkeliers dit edelmetaal wel als een valuta
gaan beschouwen en een paar gouden munten of goud baren als
betaalmiddel accepteren, dan weet ik dat de lange termijn bullmarkt in goud
haar top aan het bereiken is.
6. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn (6-10
maanden). En dan goud en zilver in het bijzonder?
Goud heeft recent de belangrijke weerstand op 1220 dollar doorbroken.
Zolang de koers boven dit niveau noteert geldt wat mij betreft het adagium
“The trend is your friend” en blijft een longpositie in goud aantrekkelijk. Pas bij
een eventuele breuk onder dit niveau wordt het misschien interessant om wat
korte termijn shortposities op te nemen Voor mij maakt het niet veel uit. Bij het
Somerset Capital Partners Commodities Fund kunnen we immers zowel longals shortposities innemen op alle grondstoffen. Mocht goud doorbreken, dan
kan ik een eventuele longpositie uitbreiden. Evenzo heb ik de mogelijkheid om
goud te shorten, mochten we hier kansen zien.
Mijn korte termijn vooruitzichten kunnen ieder moment veranderen, maar mijn
lange termijn visie blijft onveranderd. Alle grondstoffen noteren sinds het begin
van dit millennium in een seculiere bullmarkt, welke nog zeker acht tot tien
jaar kan aanhouden.
7. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
Zolang centrale banken wereldwijd ongelimiteerd geld aan het bijdrukken zijn,
zal er groeiend besef onder burgers ontstaan dat de koopkracht van hun
(spaar)geld ter discussie staat. Dit zal de vraag naar edelmetalen
waarschijnlijk sterk doen toenemen. Een bericht dat een Aziatische centrale
bank de goudvoorraad aan het spekken is, doet ook vaak wonderen voor de
koers.
8. Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Mensen die voor een bepaald doel sparen, moeten dit wat mij betreft gewoon
blijven doen. Daarnaast blijft het inrichten van een gebalanceerde
beleggingsportefeuille individueel maatwerk. Mocht ik de vrijheid krijgen om
een bedrag van € 50.000 naar eigen inzicht te beleggen, dan was mijn keuze
vrij simpel. De ene helft van het bedrag zou ik investeren in een hedgefund
dat alleen in grondstoffen en grondstofgerelateerde aandelen belegt. De
andere helft investeerde ik in een hedgefonds dat voornamelijk in
ondergewaardeerde aandelen belegt, maar wel de vrijheid heeft om eventueel
shortposities aan te gaan of helemaal liquide kan gaan.
Want ondanks dat beleggen in grondstoffen en ondergewaardeerde aandelen
de komende tien jaar uitzicht geeft op goede rendementen, zullen we rekening
moeten houden met volatiele marktbewegingen waardoor het loont om soms
even aan de zijlijn te staan.
9. Wat moeten mensen vooral NIET met een hun spaargeld doen.
De financiële crisis en het faillissement van DSB en Icesave heeft mensen

geleerd dat spaargeld bij banken niet altijd veilig is. De volgende crisis zal
mensen waarschijnlijk bijleren dat het geld dat we aan overheden
toevertrouwen niet altijd veilig is. Het spaartegoed bij de overheid aanhouden
– in de vorm van een belegging in staatsobligaties – lijkt mij gegeven de
dreiging van hoge inflatie niet de allerbeste keus.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of de Economie?
Kijk als belegger verder dan de edelmetaalmarkt. Ondanks de goede lange
termijn vooruitzichten zullen de edelmetalen ook hun periodes van
underperfomance kennen. Het aanhouden van een gediversifieerde
grondstoffenportefeuille lijkt mij dan ook een must. Beleggers denken vaak
aan edelmetalen als het woord ‘grondstoffenbelegging’ valt, terwijl de mooiste
beleggingen in grondstoffen regelmatig op de energie-, agrarische- of
basismaterialenmarkt te vinden zijn.
Jan de Koning is fondsbeheerder bij Somerset Capital Partners Management B.V. en
beheert het Somerset Capital Partners Value Fund en het Somerset Capital Partners
Commodities Fund. De Koning belegt privé uitsluitend in de fondsen van Somerset
Capital Partners. Zakelijk belegt het Somerset Capital Partners Commodities Fund
(in)direct in de meest bekende grondstoffen.

Hij is spreker op het Seminar over goud, economie en libertarisme . Ik heb het over
Albert Spits, de volgende participant van '10 vragen aan'.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
De crisis is bij lange na nog niet over, want de sanering van de schulden moet
nog beginnen. De schulden zijn dusdanig opgelopen dat deze niet meer zijn
op te brengen of terug te betalen en zullen via een vorm van bankroet moeten
worden afgeschreven. Dit geldt ten aanzien van hogeschuldlanden
(Griekenland, IJsland, Letland, Japan en de VS). Deze crisis zal de vorm
krijgen van de jaren 30 van de vorige eeuw en van de jaren 70 van de 19e
eeuw, waarbij er ook sprake was van een grote deflatie van krediet, ergo
schulden.
2. De banken zoals we ze van voor de crisis kennen, zullen die naar een
ander model toegaan?
Ja, de bancaire sector zal ook worden gesaneerd en zal worden losgekoppeld
op termijn van de centrale bank. Deze laatste zal zeer waarschijnlijk overal
onder curatele worden gesteld van de ministeries van financiën. Banken
zullen dan een eigen solvabel beleid moeten voeren om ervoor te zorgen dat
ze niet meer in een default-situatie terechtkomen, zoals nu het geval is. Dat
betekent dat er bijvoorbeeld een 1:3 ratio moet zijn van krediet met betrekking
tot deposito en niet zoals nu een ratio van 1:20, wat feitelijk krankzinnig is.
3. Gaan de dollar en euro overleven, wat is je visie hier op?
De dollar zal deze crisis wel overleven, omdat deze munt weer op termijn
wordt ondergebracht bij het Amerikaanse ministerie van financiën (Treasury
Department) De Federal Reserve, zoals hierboven beschreven zal onder
curatele worden gebracht van hetzelfde ministerie. De dollar wordt dan
geherwaardeerd om weer een vorm van goud- en zilverdekking te verkrijgen.
De reden is omdat de dollar al meer dan 200 jaar bestaat en het onderdeel is
van de Amerikaanse samenleving.

De euro haalt het zeker niet. Dit komt omdat de euro geen munt is, echter een
verzameling van munten. De euro is nooit gestoeld geweest op een vorm van
goud- of zilverdekking, maar puur een gefiateerde valuta en gegarandeerd
door niemand. Evenals het EMS gaat de EMU de kant op van de dodo. De
Amerikaanse economie is zeer hecht, vanwege de samensmelting van de
Amerikaanse staten via een echt vrijhandelsverbond. De Europese economie
mist dit verband en hangt als los zand aan elkaar. Men hoopte via de
introductie van de euro en de Grondwet (Verdrag van Lissabon) een van
bovenaf opgelegde cohesie te vormen. Helaas is dit een sprookje, daar men
alleen van onderaf een samenhang en solidariteit kan bewerkstelligen. In de
geschiedenis is er nooit iemand in geslaagd om van Europa een hechte staat
of natie te maken. De economische en culturele verschillen zijn daarvoor
eenvoudigweg te groot.
4. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet? Kun je aangeven of je
een rol ziet weggelegd voor een monetaire invulling van goud/zilver?
Goud en zilver zijn altijd geld geweest. Als student van de economische
geschiedenis weet ik dat de gefiateerde munten maar een beperkte
houdbaarheidsdatum hebben. Er zijn honderden valuta geweest in de
geschiedenis en allemaal zijn ze of verdwenen of werden weer goudgedekt.
Fiatgeld is gebaseerd op vertrouwen in de overheid. Zodra dit vertrouwen
verdwijnt, verdwijnt ook dit fiatgeld. De Weimar-republiek in de jaren 20,
Hongarije in de jaren 40, Argentinië in de jaren 70 en 90 en Zimbabwe de
afgelopen jaren bewijzen dit eens te meer. Zowel in stagflatoire,
hyperinflatoire als deflatoire crises ziet men goud en zilver weer de rol
aannemen van reële valuta.
5. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Beide zullen blijven stijgen in waarde. Als men kijkt hoe goud in euro's is
gestegen over de afgelopen jaren dan is dat spectaculair geweest, van €300
in 2004 tot €830 nu. Zilver heeft eenzelfde soort stijging achter de rug en dat
betekent natuurlijk maar een ding, dat het vertrouwen in de overheidsvaluta
langzaam maar zeker wegebt. Tenzij je econoom bent aan de universiteit of in
het bancaire wezen, want dan ben je vaak de laatste die de realiteit onder
ogen wilt zien. De meeste van hen hebben trouwens deze crisis niet kunnen
voorspellen, omdat zij de basiskennis missen om de mondiale economie te
kunnen doorgronden. Dat was het primaire manco van ons Keynesiaans
economisch onderwijs. Met andere woorden men heeft te lang in het sprookje
geloofd dat men met schuld rijk kon worden. Die ballon is dus nu doorgeprikt.
6. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
De primaire katalysator is natuurlijk de overheid in de hoedanigheid van de
centrale banken. Deze laatste proberen de economie te 'stimuleren' met het
drukken van geld, wat dus de monetaire inflatie aanstuurt. Zowel in een
inflatoire als deflatoire economie doen de edelmetalen het best, omdat
enerzijds gaat de meeste monetaire inflatie zitten in deze middelen.
Anderzijds bij deflatie zoekt men de waarde van het contante geld op en het
meest courante geld is dan goud en zilver.
7. Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Het beste is het op spaardeposito te zetten, omdat deflatie zich in de komende
jaren zal voortzetten. Beleggen zou ik alleen doen in sectoren die ook in
deflatoire situaties inkomsten opleveren. Kijk vooral naar rendement en niet

naar waardestijging, omdat dit laatste illusoir is in deze crisis. Preservering
van het kapitaal is daarbij de enige drijfveer.
8. Wat moeten mensen vooral NIET met een hun spaargeld doen.
Dat is in de aandelen- en onroerendgoedsectoren beleggen, omdat deze in
deflatoire tijden maar een richting opgaan en dat is naar beneden. Dit
vanwege het gebrek aan krediet en liquiditeit in de markt.
9. Vind je dat een deel van een portefeuille in fysiek goud en zilver moet
zijn belegd? Waarom?
Fysiek goud en zilver zijn de enige mogelijkheden om financiële
onafhankelijkheid van de overheid te betrachten en hun fiatgeldbeleid.
Normaliter moet men denken aan een vorm van verzekering van de
portefeuille, dus zo'n 10% in deze edelmetalen is een must.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of de Economie?
We zitten nu in een omslagperiode. Dat betekent dat de wereldeconomie zich
gaat verleggen van papieren waarde richting tastbare waarde, wat inhoudt dat
alles wat met papieren investeringen te maken heeft een zwakke basis heeft
voor groei. De overgang zal soms geleidelijk gaan en soms drastisch. We
hebben het voorproefje gehad in 2000 met de Nasdaq, een herhaling hiervan
in 2007 met de hedgefondsen en in 2008 met de banken. Vanaf 2009 zijn
gehele nationale economieën omgevallen. Dit neergaande proces zet zich
door richting de meer gevestigde economieën. Hierdoor zal men steeds meer
opschuiven richting tastbare waarde en de ultieme tastbaarheid is natuurlijk
goud en zilver, alsmede andere grondstoffen.
Albert: "Ik ben zelf werkzaam zowel bij een pensioenadviesbureau als in de Frédéric
Bastiat Stichting. Bovendien ben ik verbonden aan het Nederlandse Goudstandaard
Instituut en heb diverse publicaties op mijn naam. Ik schrijf zowel voor de Vrijspreker
als voor de Libertarian. Ook worden deze publicaties overgenomen door het
Financieele Dagblad, Beursbulletin en Beursbox. Tevens verzorg ik periodieke
nationale en internationale lezingen op het gebied van de huidige economische
situatie.
Mijn expertise is de algemene mondiale economie, wat ik al sinds 1983 nauwkeurig
bestudeer. Verder ben ik een volgeling van de Oostenrijkse School voor Economie
en het Gold Standard Insitute van Prof. Antal Fekete en Dr. Darryl Schoon. "

Irene Dorsman
Zij werkt als Manager Corporate Communications voor Helio Resource Corp. Dus
antwoorden rechtstreeks vanuit VANCOUVER!
1. Merken de goudminers – de juniors in het bijzonder – nog iets van de
huidige crisis of is het tij al aan het keren?
De crisis heeft aardig wat onkruid gewied. Tijdens de PDAC begin maart was
het duidelijk te merken dat het tij weer aan het keren was: de stemming was
een stuk vrolijker vergeleken met vorig jaar en was er weer “excitement”.
Crisis of niet, er zijn nog steeds bedrijven met een wereld klasse goud project.
Financiering is nog steeds te krijgen, maar tegen een premium (Helio is erg
blij met de recente financiering gedaan met de IFC (een onderdeel van de
wereldbank). Wel is nog te merken dat veel retail investeerders de schrik nog
goed te pakken hebben en niet zo makkelijk hun geld in hoge risico aandelen
– zoals juniors – stoppen.

2. Zijn de majorminers nu op jacht naar goedkope juniors of zijn er andere
partijen die nu op overname jacht gaan?
Veel is mogelijk als de prijs maar goed is. Een goed voorbeeld is Osisko: hun
mijn in Quebec gaat volgend jaar in productie, maar een jaar geleden
begonnen ze al rond te kijken naar een volgend project waar ze hun tanden in
konden zetten. Eerder deze week kondigde ze aan dat ze Brett Resources
overnemen.
3. Wat moet een junior hebben om te overleven?
Vertrouwen, geld, strategische ligging, eerdere vondsten of of….? Dit alles en
een goed, pro-actief management en een goed lange termijn plan.
4. Zijn de zoek- en booractiviteiten van de juniors stil komen te liggen door
de crisis of gaat men toch gestaag door?
Veel kwam stil te liggen, of men ging gestaag door maar met minder middelen
en dus op een lager niveau, afhankelijk van de cash op de bankrekening.
Gebaseerd op de nieuwsberichten die ik langs zie komen pakken veel
bedrijven de activiteiten weer op. Want zonder exploratie of booractiviteiten is
de toekomst van een junior miner zeer onzeker.
5. Zijn de producenten nu bezig om makkelijk te mijnen metaal te
produceren om cash te creëren of juist het moeilijker, zo van het is toch
een moeilijke tijd nu.
Hier heb ik geen uitsluitend antwoord op. Sommige bedrijven verleggen wel
hun focus wat betreft het soort metaal, zoals met alles is ook de mijnbouw
onderhevig aan de mode. Een goed voorbeeld is lithium, het aantal bedrijven
dat zich daar nu op toelegt is vele malen verveelvoudigd de laatste maanden.
6. Zijn majorminers hun productie aan het verhogen, zo nee wat houd hen
tegen?
Kenmerk van deze industrie is dat productie niet zomaar verhoogd kan
worden en ik heb het idée dat dat kenmerk vaak onderschat wordt.
7. Wat zijn op dit moment de grootste kostenposten voor juniorminers?
Exploratie kosten nog steeds – hands down.
8. Zou het kunnen dat juniors vindingen nu niet bekend maken omdat het
tij zo slecht is. Een goede vondst levert nauwelijks aandeelstijging op.
Hangt ervan af, spectaculaire vondsten worden altijd beloont in de markt (zie
PC Gold met hun recente resultaten), bedrijven zijn verplicht om “material
information” naar buiten te brengen, maar het zou inderdaad goed kunnen dat
ze eerst hun vindingen verder opbouwen voordat ze dat doen.
9. Laatste jaar is er ook veel te doen rond Rare Earth Metals, Lithium,
Uranium, Potash. Zijn juniors daar nu ook actief naar op zoek?
Verleggen zij hun strategie?
Zie mijn antwoord op 5. Het antwoord is ja.
10. Wat wil je nog meer over de edelmetaalmarkt kwijt?
Goud blijft het goed doen. Dat betekent niet automatisch dat alle goud
exploratie bedrijven het ook goed zullen doen, die veronderstelde link is niet
altijd zo duidelijk. De Edelmetaal markt blijft voor mij nog steeds 1 van de
meest fascinerende markten. Hier in Vancouver – wat nog steeds het
wereldwijde centrum voor mijn/exploratie bedrijven is – is de stemming goed.
Mensen en bedrijven hebben zich aan moeten passen, maar het is duidelijk
dat de meeste van ons eerder door een downturn zijn gegaan en weten dat
het onderdeel van een cyclus is. Zolang je dat blijft realiseren kun je plannen
en een goede strategie ontwikkelen om met deze “zekere” onzekerheden om
te gaan en er zelfs als bedrijf beter van te worden. Deze industrie is altijd
onderhevig geweest aan hoge ups en lage downs en mensen werkzaam in
deze industrie weten dat en kunnen ermee omgaan. Ik heb menig geoloog het
afgelopen jaar horen zeggen – met een lach – dat ze wel weer taxi chauffeur

zouden worden voor een jaar. If it rains it pours but when the sun comes out, it
gets hot!
Irene Dorsman, opgegroeid in Nederland, gestudeerd in Rotterdam en
London/Engeland en gewerkt in Hong Kong en Jakarta en nu Vancouver. Sinds 5
jaar werkzaam voor Helio Resource Corp. als Manager Corporate Communications.
Geweldig leven, geweldig werk in een geweldige industrie, saai is een woord dat we
hier niet kennen. Meer informatie over Helio kan gevonden worden op onze
website: www.helioresource.com.

Prof. Dr. René J. Tissen:
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kunt u deze stelling onderschrijven of
denkt er anders over?
De crisis is er natuurlijk al lang, maar wordt in Nederland nog te weinig in de
dagelijkse praktijk gevoeld. Wij zullen enorm moeten bezuinigen, maar de
omvang daarvan voor burgers is nog onduidelijk. De vraag naar het einde van
de crisis -in plaats van het begin- begint wel meer voelbaar te worden.
Wanneer stopt dit? Is er licht in de tunnel? Niets wijst daar momenteel op, in
weerwil van alle positieve 'spin' van economen en centrale banken. De
betrouwbaarheid en dus de geloofwaardigheid van de informatie die burgers
bereikt staat onder druk en zorgt voor veel onrust. Veel 'greenshoots' bleken
geïsoleerde grassprietjes te zijn, zonder enige invloed van betekenis.
Vaststaat dat de crisis zich eerder 'slechts' tot de VS uitstrekte. Door
Griekenland is ook Europa in crisis gekomen. Die begint zich nog in het begin.
Vrijwel zeker is, dat een val van Griekenland ertoe zal leiden dat Europa
implodeert. Dan zal namelijk scherp duidelijk worden hoe slecht veel andere
lidstaten er voor staan. Hier staat tegenover dat Engeland en Amerika er net
zo slecht -zo niet slechter- voorstaan dan Griekenland.
Deze landen worden echter niet afgewaardeerd. Officieel heet het dat deze
landen over een sterkere economische motor beschikken -en dat is natuurlijk
ook zo- maar de echte reden ligt in de vrees voor een volledige ineenstorting
van de westerse economie. Gaan Amerika en Engeland eraan, dan gaat de
wereld eraan. Zo luidt het. Zichtbaar is dat alle westerse landen momenteel in
een staat van fiscale crisis verkeren, of daarin terecht dreigt te komen. De
belastinginkomsten van veel landen -niet alleen Griekenland- staan zwaar
onder druk. Als deze fiscale implosie voort blijft woekeren, zal er snel sprake
zijn van een sociale en politieke crisis. Die brengt de economische crisis in
een derde fase en die zal door alle burgers aan den lijve gevoeld worden. Is
deze trein van omstandigheden nog te stoppen? Waarschijnlijk niet. Wel is het
zo dat deze crisis plotseling is opgekomen en even plotseling zou kunnen
verdwijnen. Eerder hebben we gezien dat crises snel kunnen uitdoven. In dit
geval verwacht ik dat echter niet.
2. De banken zoals we ze van voor de crisis kennen, ziet u die naar een
ander model toegaan?
Er zijn wereldwijd allerlei plannen om banken te splitsen en anderszins aan
banden te leggen, maar ik verwacht daar niet veel van. Dat komt omdat
commerciële banken inmiddels volledig verweven zijn met centrale banken en
hun belangen daarom niet gelijk lopen aan die van burgers. De grootbanken in
Amerika hebben laten zien dat ze gevoelig zijn voor de kritiek van de
bevolking, maar gaan niettemin onverdroten door met het versterken van hun
eigen belang. Van extra regulering verwacht ik niet veel. Hun immorele gedrag
is niet slechts aan topmanagers te wijten, maar is institutioneel van karakter.

3.

4.

5.
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Men heeft daardoor nog onvoldoende in de gaten dat banken niet in het
maatschappelijk belang functioneren. Steeds duidelijker wordt momenteel dat
overheden gretig aan het kredietspel hebben meegedaan en dat blijven doen,
ondanks publieke verontwaardiging daarover ( zie o.a. Goldman versus
Griekenland).
Gaan de dollar en euro overleven, wat is uw visie hier op?
De waarde van alle wereldwijde munten staat momenteel onder grote druk. Zo
groot zelfs dat binnenkort wellicht een situatie ontstaat waarin het ( eventjes)
niet langer mogelijk is om de waarde van geld betrouwbaar vast te stellen. De
economie van de westerse wereld is zo uitgehold, dat munteenheden alleen
nog een waarde vertegenwoordigen 'ten opzichte van elkaar' en te weinig in
zichzelf. Als daadwerkelijk het vertrouwen in geld te sterk afneemt, kan
gemakkelijk paniek ontstaan. Er is in ieder geval veel wantrouwen en die
wordt gevoed door de actuele ontwikkelingen. Zal Griekenland bijvoorbeeld de
euro uithollen? Ja, natuurlijk. Er is al jaren sprake van een Noordelijke Euro en
een Zuidelijke en dat verschil zal pregnanter worden. Zal de yen aan waarde
inboeten nu de Japanse regering schuld op schuld blijft stapelen? Ja,
natuurlijk. gek genoeg zien we geen inflatie, maar deflatie in Japan end at
komt omdat -ook daar- de economische motor is vastgelopen. Want inflatie
ontstaat alleen bij groei. Deflatie hoort bij krimp.
Ziet u goud en zilver als geld, waarom wel/niet? Kunt aangeven of u een
rol ziet weggelegd voor een monetaire invulling van goud/zilver?
Edele metalen vervullen wel een functie als ruilmiddel, maar zijn geen geld in
de gebruikelijke zin. Ze vormen een verzekering en geen belegging. Het bezit
ervan wordt gezien als een instrument voor burgers om de transitie van de
ene toestand (van de economie) naar de andere te kunnen 'overleven' met
behoud van waarde. Als de huidige crisis bij burgers tot meer signalen van
gevaar leidt met betrekking tot de waarde van geld, stijgt de prijs. Dat is altijd
zo geweest. Is er toenemend gevaar? De mening daarover zijn verdeeld. Ik
denk dat er zelfs sprake is van groot gevaar als daadwerkelijk blijkt dat alle
overheidsinterventies van de laatste tijd niets hebben opgeleverd behalve
meer schuld. Van oudsher is bekend dat overheden in tijden van crisis eerder
verkeerd handelen dan goed en ik heb de indruk dat dit ook nu het geval is.
De tijd zal het leren. Als de wereldwijde export weer aantrekt, evenals de
bedrijfsinvesteringen, kan het allemaal weer goed komen. Mits er uiteraard
geld genoeg uit voortkomt voor de overheid om begrotingstekorten te kunnen
dekken en staatsschuld af te kunnen bouwen. Als echter de bevolking daar
voor moet opdraaien, kan ik mij niet voorstel dat de exporten structureel
herstellen. Burgers die minder geld te besteden hebben en niet willen/kunnen
lenen zullen op de rem stappen en dat blijven doen.
Hoe ziet u de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Een vlucht van burgers in goud en zilver is mijns inziens al enige tijd zichtbaar.
Her en der bestaat de indruk dat met name de Federal Reserve een
dempende -manipulatieve- werking op de prijs van edelmetalen heeft. Goud is
voor overheden weer van strategisch belang geworden en dat is een signaal
voor de waarde ervan in relatie tot de wenselijkheid van een nieuwe reserve
munt. Goud zal m.i. verder stijgen, maar is van nature volatiel. Het kopen van
goud in de vorm van aandelen gebeurt steeds vaker, maar in tijden van
gevaar is het bezit van fysiek goud een betere verzekering.
Welke katalysatoren ziet u die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
Als er gevaar dreigt -of is- stijgt de goudprijs plotseling en substantieel om na
verdwijning van het gevaar weer terug te vallen. De vraag is hoeveel

economisch gevaar er nog op ons afkomt en of/hoe plotseling duidelijk zal
worden dat de economische problemen zo groot zijn geworden dat we even
geen oplossing meer hebben. Daardoor zal een overgangssituatie ontstaan van oud naar nieuw- en daar zullen mensen zich tegen willen indekken.
7. Wat moeten mensen met hun spaargeld doen? Uitgeven? Beleggen? en
welke sectoren dan wel?
Normaal gesproken is het bezit van cash en van goud ( in 70-30 verhouding)
een goede zaak in onzekere/gevaarlijke tijden. Maar wat nu als de
waardebepaling van geld en goud even niet meer lukt? Fysiek goud overleeft
dat. Maar geld niet. Dat wordt WC-papier. daarbij komt dat in de overgangstijd
goud ook waardeloos is. Pas achteraf kan er weer een waarde aan worden
toegekend ( gelijkblijvend of hoger dan voor de transitie), maar in de tussentijd
kun je van goud niet leven. natuurlijk zijn er allerlei vormen van ruilhandel,
maar weet je ook dan niet of je genoeg/teveel/te weinig voor iets betaald.
Zullen we in een dergelijk scenario terechtkomen. Waarschijnlijk niet. Maar ik
moet er wel bij zeggen dat in deze crisis het onmogelijke tot op heden altijd is
gebeurd.
8. Wat moeten mensen vooral NIET met hun spaargeld doen.
Onder hun matras leggen. Een kluis is beter.
9. Wat wilt u verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt of de Economie?
Om te voorkomen dat we in doemdenken terechtkomen is het noodzakelijk dat
wereldwijd grote openheid wordt betracht met betrekking tot de werkelijke
staat van de economie (van landen, van ondernemingen en consumenten).
Die openheid is er momenteel onvoldoende en lijkt zelfs verder af te nemen.
Gisteren had Minister de Jager van Financiën vertrouwelijk overleg met de
Tweede kamer over Griekenland, in het bijzijn van Nout Wellink. Dat overleg
had openbaar moeten zijn. De bevolking kan echt wel wat aan en informatie is
altijd beter dan geheimhouding.
Prof. Dr. René J. Tissen (54), Hoogleraar Economie, Management en Organisatie
aan Nyenrode Business Universiteit. Getrouwd, vader van vier kinderen, waaronder
twee 'jongkies' die ook een toekomst moeten hebben.
NB. Oplettende lezer merkt op dat het slechts 9 vragen zijn. Foutje mijnerzijds.

Marc Haagen:
De echte crisis moet nog beginnen, inderdaad. Eerst de crisis in Europa (problemen
met de PIIGS die escaleren, de euro die verder zal dalen), dan de crisis in de VS
(overheidsfinanciën in turmoil, de Amerikaanse staatsschuld, de dollar die fel zal
verzwakken). Ik heb net maanden van intense studie over het onderwerp achter de
rug en ik ben er uitgeraakt. We hebben zelfs kunnen vaststellen wanneer de Crash
ongeveer zal plaatsvinden. De problemen die we nu meemaken en degene die nog
gaan komen, zijn allemaal terug te voeren op bubbels, zeepbellen : de Onroerend
goed-bubbel, de Krediet-bubbel, de Overheidsfinanciën-bubbel, de Dollarbubbel. Twee van die bubbels zijn al gesprongen : Onroerend goed en Krediet, maar
ze zijn nog lang niet volledig leeggelopen; er moet nog heel veel lucht uit. De andere
twee bubbels, die van de Overheidsfinanciën en de Dollar, die moeten nog springen,
dat is voor binnen een tot drie jaar. We gaan dus van crisis naar crisis de komende
jaren. Er zal no place to hide zijn, behalve voor een select publiek : zij die het juiste
advies krijgen over hoe te reageren.

De banken in de VS en in Europa zullen kleiner worden, terug evolueren naar hoe ze
vroeger waren : diensten aan de burger en de overheid; de investeringsafdelingen
zullen deels verdwijnen, deels volledig gescheiden worden van de normal banking
activities. Veel banken zitten nog met hopen toxic assets, die zullen allemaal naar
boven moeten komen. Dat zal nog veel problemen voor de sector meebrengen. En
voor de ganse financiële gemeenschap want banken vormen de levensader voor het
economisch gebeuren. Hét probleem vandaag met een geglobaliseerde financiële
gemeenschap is : ze zijn allemaal interconnected; de banken, de Europese landen,
de wereldbeurzen. Gaat het ergens in een uithoek slecht, dan blijft het niet bij een
lokaal probleem. Cf. wat in IJsland gebeurd is en in Dubai. Nu nog twee redelijk
lokale problemen maar ze waren het eerste teken dat er iets mis aan het lopen
was. Het probleem met de PIIGS zal wel uitdeinen, dat doet het nu al cf. de euro/usd
koers. Het is zelfs al zover gekomen dat men in de States (die meestal alleen maar
naar zichzelf kijken) met argusogen de gebeurtenissen op het oude continent
volgt. Europa als een geheel is het eerste slachtoffer.
Deflatie zeker, die gaat er eerst aankomen : alles zal naar beneden tuimelen; real
estate, aandelen, obligaties, munten, goud helaas ook. Of en hoeveel inflatie we
daarna krijgen, daar ben ik nog niet uit, dat is ook een zorg voor veel later. Maar het
is zeker een mogelijkheid. Mensen denken dat er, met al het geld dat overheden
naar de banksector en andere sectoren zoals in de VS de autosector gesmeten
hebben, nu genoeg krediet voorhanden is. Neen : er is te weinig krediet ! Credit is
contracting. Het geld wordt gebruikt om het eigen huis op te kuisen, maar het wordt
(door de banken) of niét uitgeleend maar slechts aan mensen en bedrijven met de
hoogste credit score, of particulieren en KMO’s WILLEN dat krediet helemaal niet !
Men spaart, men stelt uitbreidingen of aankopen uit. Dit is het begin van deflatie,
een toestand voor een economie die nog veel harder te bezweren is dan inflatie. Cf.
wat Japan na 20 jaar nog altijd meemaakt. Japan zit te bidden om inflatie maar de
markt wil niet mee.
België is al tientallen jaren failliet en met failliet bedoel ik een staatsschuld die groter
is dan het BNP. Beleggers kijken veelal naar het tekort op de begroting en het
handelstekort of – overschot maar dat is te beperkt. België mag van geluk spreken
dat het is de grote cocon Europa zit. Europa zal nog zwaar afzien maar later,
daarna, breken er betere tijden aan.
Vermits we op korte termijn deflatie krijgen, zullen de edelmetalen slecht
presteren. Als en indien we daarna inflatie krijgen, zullen ze schijnen als nooit
tevoren.
Deflatie zal alles naar beneden halen, ik gaf het al aan, dus ook de
edelmetalen. Goud en zilver hebben inflatie nodig of een totaal wantrouwen tegen
munten (euro, dollar,…). Dat totale wantrouwen is er nu nog niet maar dat is aan het
komen, vooreerst tegenover de euro. Beleggers vluchten nu al naar de USD (en niét
naar goud, wat velen verwachtten !), in de hoop daar soelaas te vinden. Die dollar is
maar een zeer tijdelijke oplossing, het minste van twee kwaden. Het wantrouwen zal
zich na enige tijd ook tegen die dollar keren. Als die dan uiteindelijk ook valt, dan is
het moment gekomen om vol edelmetalen te gaan.
Jazeker : een situatie zoals in Japan, dat zijn 21ste jaar van deflatie ingaat. Zal het
in Europa en de VS daarin uitmonden ? Nu nog onmogelijk te zeggen, ik kan slechts
één jaar in de toekomst zien, dat is al moeilijk genoeg.

Als het echt héél erg gaat worden op economisch en financieel gebied, dan zal er als
last resort misschien wel een terugkeer naar de goudstandaard inzitten. Dan zou
goud terug geld worden, zoals het eeuwen geweest is. Ik kan nu nog niet zo ver in
de toekomst zien.
Ik zie fondsen, aandelen, trackers, obligaties, turbo's, noem maar op, als
instrumenten. Instrumenten zoals een chirurg tools zoals scalpels nodig heeft bij een
operatie. Heb ik het juiste instrument gevonden om mijn doel te bereiken, en als dat
een fonds is, dan kijk ik vooral naar de prestaties uit het verleden : hoeveel jaar doet
het fonds zijn ding en doet het dat goed, ook en vooral tegenover zijn benchmark,
meestal een index. Bewezen resultaten, daar gaat het mij dan om. Zo leer je of de
beheerders kundige mensen zijn. Een fonds heeft één groot voordeel : het heeft
meestal een enorme spreiding. Die kun je zelfs met een grote portefeuille vol
aandelen zelf niet bekomen. In welke munt is dat fonds, ook heel belangrijk.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
2. De banken zoals we ze van voor de crisis kennen, zie je die naar een
ander model toegaan?
3. Denk je dat we naar (hyper) inflatie gaan of naar deflatie?
4. Critici zeggen dat België al failliet is. Zie jij dat ook en wat dan?
5. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
6. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
7. Zie je gevaren die de prijs van het goud kunnen blijven drukken?
8. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet
9. Waar let je op bij het beoordelen of je een fonds in je portefeuille wilt
opnemen. Kun je een paar criteria opgeven?
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Wie bijvoorbeeld fysiek goud en/of zilver bezit en een tijdshorizon heeft van
enkele jaren, die doet waarschijnlijk – waarschijnlijk ! – goed aan te houden
wat hij heeft. Wie aandelen in goudmijnen bezit of trackers of, god beware,
turbo’s, die moet daar zo vlug mogelijk uitstappen. De goudmarkt valt op
korte termijn niet te tracken daarom raad ik zeker turbo’s ten stelligste af. Het
is best mogelijk dat bijvoorbeeld de 200 ton die het IMF nog te koop heeft
staan, opgekocht worden door – weer – India of bijvoorbeeld China of
Rusland. Dat zou een grote zet omhoog geven aan de goudprijs. Wie dan
short zit,…
Marc Haagen is financieel analist, uitgever/auteur van mijn eigen beleggingsblad en
diverse financiële rapporten, en beheerder van een beursforum. Hij beschikt over 20
jaar ervaring in actief beleggen. Voorheen studeerde Marc Toegepaste
Economische Wetenschappen en ontwikkelde zich tot een self made man in de
financiële wereld. In 2005 richtte Marcwww.haageninvest.com op, een beleggersadviesdienst. Haagen Invest richt zich op Trends (China, Olie, Dollar, Goud,…) in
het heel vroege stadium. Zowel long- als shortposities worden ingenomen en zodat
er in elk mogelijk stadium van de beurs geld is te verdienen.

Erik Mauritz.
DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of denk je er
anders over?

De vraag die veel beleggers zich momenteel stellen is niet zozeer of de crisis al echt
begonnen is, maar of we het ergste al achter de rug hebben. Als je naar de
(aandelen)beurzen kijkt dan lijken beleggers al een voorschot te hebben genomen op
een verdergaand herstel, maar anderzijds is er ook bezorgdheid of het herstel niet
vooral is te danken aan overheidssteun. Als deze steun wegvalt, of niet meer
voldoende is om eventuele negatieve verrassingen op te vangen, dan kan de beurs
weer een stap terugnemen. Belangrijk hierbij is ook de rente, zolang deze laag blijft
is het goed mogelijk dat de positieve stemming doorzet,. Persoonlijk vind ik in ieder
geval dat als dit de ergste crisis van onze generatie is dat de gevolgen in Nederland
voorlopig nog wel meevallen.
1. De banken zoals we ze van voor de crisis kennen, zie je die naar een
ander model toegaan? Zeker, klanten zijn begrijpelijk kritischer en
kostenbewuster geworden en vragen om transparantie. Op veel vlakken zie je
al hierdoor al veranderingen; zo gaan veel banken nu over van een model
gebaseerd op distributievergoedingen (over verkochte producten) naar een
model waarbij uitsluitend betaald wordt voor het gegeven advies. Deze
ontwikkelingen gaan ongetwijfeld verder, waarbij er ook nieuwe partijen en
modellen zullen ontstaan die met de bestaande banken gaan concurreren.
2. Zullen banken met het neerzetten van nieuwe producten nu
terughoudender zijn?
Bij RBS is onze doelstelling altijd geweest om producten te brengen waar de
klant behoefte aan heeft, en duidelijk te zijn over de kosten en risico’s. Op dit
moment zijn we niet zozeer terughoudender, maar we zien wel dat de
interesse van de klant is verschoven naar transparante, relatief eenvoudige
producten. Voor actieve beleggers blijven dat Turbo’s, en voor langere termijn
beleggers is in dat licht onze Royal AEX obligatielijn een populair product.
3. Goud en zilver zijn nu behoorlijk gestegen de laatste tijd. Hoe zie je de
kansen voor de edelmetalen op de korte termijn (6-10 maanden) . En dan
goud en zilver in het bijzonder.
Ik deel de mening van onze RBS commodity afdeling dat bij goud de 1000 US
dollar grens waarschijnlijk eerder een bodem dan een top zal gaan vormen,
maar dat wil niet zeggen dat deze grens niet nog eens gepasseerd kan
worden door een daling. Ik verwacht in ieder geval veel volatiliteit, waarbij de
signalen voor langere termijn voorlopig positief blijven.
4. Welke katalysatoren zie je die de prijs van het goud kunnen blijven
drukken of juist kunnen laten stijgen?
De belangrijkste katalysator voor de goudprijs is de US dollar. In ieder geval
op de heel korte termijn lijkt de US dollar eerder als ‘safe haven’ te worden
gebruikt dan goud. Zo zag je dat toen de problemen in Dubai aan het licht
kwamen veel beleggers US dollars kochten, waardoor de goudprijs juist
daalde. Wat misschien bij minder beleggers bekend is, is dat op dit moment
de totale posities in goud via ETF’s ongeveer op het historische hoogtepunt
staat. De waarde hiervan is circa 70% van de totale goudproductie in 2009.
Mochten de prestaties van goud tegenvallen of zwaar achterblijven ten
opzichte van andere asset categorieën, dan kan de verkoop hiervan een
behoorlijke druk op de goudprijs geven.
5. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet?
Er zijn natuurlijk veel overeenkomsten, maar uiteindelijk zie ik het niet als geld
omdat het aanbod van goud en zilver uiteindelijk beperkt is, en niet kan
worden gecreëerd door banken.
6. Vind je dat een deel van een portefeuille in goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom?
Het hangt natuurlijk een beetje van het doel van je portefeuille af, maar wat mij

betreft is het alleen al vanuit het oogpunt van risicospreiding aan te raden om
een klein deel van je portefeuille in goud en/of andere commodities te
beleggen.
7. Welke instrumenten/beleggingsvormen om in edelmetaal te beleggen
vind je geschikt.
Ik ben natuurlijk totaal niet objectief, maar ik heb zelf een positie in Goud
Turbo’s met een lage hefboom voor de lange termijn. Zelf ben ik er vanwege
de kosten geen voorstander van fysiek goud te kopen en in de kluis te leggen;
als je dat voor kleine hoeveelheden doet ben je tientallen procenten meer kwijt
dan als je bijvoorbeeld een goud certificaat zou kopen. Dat is waarschijnlijk de
meest kostenefficiënte manier om in goud te investeren, maar een belegger
loopt wel kredietrisico.
8. Heb je een voorkeur voor goud of zilver? Waarom?
Geen duidelijke voorkeur. Als lange termijn belegging geef ik de voorkeur aan
goud, door het meer monetaire karakter dan bij zilver. De zilverprijs is echter
over het algemeen meer volatiel, en kan daardoor voor korte termijn
beleggingen interessanter zijn. Een ander voordeel (voor long beleggers) van
zilver is dat het nog steeds gebruikt wordt voor industriële toepassingen.
9. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Het is niet alles goud wat er blinkt!
Erik Mauritz is bij RBS Markets verantwoordelijk voor Turbo’s, Certificaten en het
CFD platform Marketindex. De antwoorden op de vragen zijn geschreven op
persoonlijke titel en hoeven niet overeen te komen met de mening van RBS.

Peter Vermeulen (alias Dooter)
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Een crisis in het financiële systeem zoals in 2008, of nog erger dan dat, zie ik
niet zo snel gebeuren. De autoriteiten zullen niet dezelfde fout maken door
een instituut dat verweven is in de financiële wereld om te laten vallen.
Er zitten echter genoeg pijlers van instabiliteit in het systeem waardoor een
enkele zandkorrel een hoop ellende teweeg kan brengen. Diegene die geen
stoel heeft als de muziek stopt zal de pijn voelen, maar balansen zijn sinds de
crisis versterkt / verkort en de autoriteiten zullen koste wat het kost redding
brengen. Crises op landen- en sectorniveau lijken onvermijdelijk.
2. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(610maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Zolang de geldpersen op volle toeren draaien, de reële rente negatief is en de
staatsschulden records blijven neerzetten, zal goud waarschiinlijk goed
blijven presteren. Niet inflatiezorg, maar een dalend vertrouwen in papiergeld
lijkt de goudprijs te drijven. Het is daarnaast nog een kleine markt, waardoor
het grote geld al snel voor forse bewegingen kan zorgen.
Niettemin kan er een punt komen dat tegenkrachten zich mobiliseren en
speculanten de kop in zullen drukken.
Zilver is ook op het feestje, met zijn lange historie als betaalmiddel, en heeft
daarnaast als voordeel dat het een industrieel metaal is. Deze
beleggingscategorie profiteert mee van de rally die we nu al ruim een half jaar
zien.

3. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
Ik houd vooral de veilingen van VS staatspapier in de gaten, Als dit stroever
gaat verlopen, en daar is nu nog geen sprake van, dan kan dit voor een vlucht
in edelmetalen zorgen. Dit is geen gegeven, want het mislukken van veilingen
kan voor US Dollar carry traders ook een reden zijn om hun positie terug te
draaien, waardoor de US Dollar zelfs op korte termijn fors in waarde toe zou
kunnen nemen en alle asset classes, dus ook goud en zilver, in waarde af
zullen nemen. De correlatie tussen beleggingen neemt toe zodra het
sentiment verslechtert. Alles gaat dan naar beneden.
4. Goud en/of zilver: grondstof of geld?
Goud is geld, zilver is beide.
5. Je hebt wel een goed oogje op de mijnbouwaandelen (momenteel ook
weer in de top 5 van de edelmetaalcompetitie). Heb je een voorkeur voor
juniors of majors?
Juniors hebben de meeste hefboom en we zien naar mijn idee nog geen gekte
in de sector. Ik heb hierdoor de voorkeur voor juniors. Majors bewegen met de
goudprijs mee en het is moeilijker om een edge in dit soort aandelen te
hebben; deze bedrijven worden immers vaak door meerdere analisten
gevolgd.
Als ik de keuze heb om mijn tijd te besteden aan het selecteren van majors
teneinde de gold miners ETF (GDX) te verslaan of om juniors door te lichten
die door drie mannen en een paardenkop worden gevolgd en tien keer over
de kop kunnen, dan kies ik voor het laatste.
Het voordeel van een major is weer dat ik niet zo snel mijn inleg verlies, zoals
dat bij juniors nog wel eens gebeurt.
In de verticale keten kennen we nog een aantal andere categorieën, zoals
opkomende producenten. Hier zijn nog wel eens pareltjes te vinden.
6. Waar let je op bij het beoordelen of je een mijn in je portefeuille wilt
opnemen. Kun je een paar criteria opgeven?
Ik heb nogal wat vakjes die ik allemaal af wil vinken voordat ik in het diepe
duik. Voor juniors zijn die criteria anders dan voor majors. Bij majors kijk ik
bijvoorbeeld naar het hedge boek, de kostprijs van productie en de netto
contante waarde van de producerende mijnen ten opzichte van de
bedrijfswaarde.
Gek genoeg zijn juist producenten met hoge kosten nu interessant, want zij
hebben ze meeste hefboom.
Juniors die door mijn eerste screening komen laat ik aan een netwerk van
onafhankelijke geologen en analisten zien. Analisten die niet bij het bedrijf
betrokken zijn uiteraard.
De belangrijkste criteria bij juniors zijn eenvoudig. Het project staat voorop.
Wat is de het potentieel, hoe diep zit de mineralisatie, wat is de graad, hoe
verhoudt de beurswaarde zich ten opzichte van het potentieel en ga zo maar
door.
Locatie is belangrijk, zeker als het uranium betreft of (toekomstige) mijnen
waar wat chemicaliën bij komen kijken.
Er moeten ook catalysts zijn, namelijk een nieuwsstroom die de koers kan
bewegen.
Hoe een bedrijf gefinancierd is ook o zo belangrijk. Zelfs als er goed nieuws is
kunnen er zoveel aandelen boven de markt hangen die elke stijging de kop in
drukken. Denk hierbij aan de belastingvriendelijke flow-through aandelen, die

meestal bij partijen worden geplaatst die er alleen voor het belastingvoordeel
in zitten en zonder pardon hun stukken dumpen zodra het kan. Aandelen uit
eerdere plaatsingen, waar ook een gratis warrrant aan hing, drukken ook vaak
de pret.
Insider transacties houd ik ook bij. Het management verkoopt aandelen om
diverse redenen, maar de reden voor een aankoop is eenduidig. Dan denken
ze dat de koers gaat stijgen. Het is tevens een pre als het management een
aandelenbelang heeft en niet alleen profiteert van gratis opties.
Gelukkig beschikt de Canadese beurs, waar de meeste van de junior
exploratiebedrijven staan genoteerd, over een goede databank (Sedar), wat
de research vereenvoudigt. Verder kijk ik naar related party transactions, waar
ik vaak een hoop rotzooi tegenkom. Management dat bedrijven koopt
van number companies waar ze zelf betrokken bij zijn bijvoorbeeld. Forse
beloning door middel van consultancy fees en dergelijke is voor mij ook
een show stopper. Als het management in het verleden boeven of graaiers is
gebleken, dan stop ik er uiteraard geen geld in.
7. Kun je aangeven hoeveel de kostprijs is van goud en zilver en uit welke
elementen deze kostprijs is opgebouwd.
Bij miners is het een combinatie van brandstof, loon, materiaal, onderhoud,
diepte van winning etc.
Daarom liggen de kosten van producenten in Canada vaak hoog (de meeste
mijnen winnen diep) en in Afrika laag (lage loonkosten).
8. Voor je werk kijk je niet alleen naar goud- of zilverminers. Kun je
aangeven welke grondstoffen je belangstelling hebben en waarom?
Ik ben bullish op uranium. Niet omdat het een schaars element is, integendeel,
maar omdat het verre van eenvoudig is om een uraniummijn in het leven te
roepen. Aan de vraagkant zit ook alles wel goed met de wereldwijde plannen
voor kernreactoren. De huidige prijs ligt niet ver van de marginale kosten van
productie, wat een bodem legt in de koers.
Olie- en gas is interessant, maar deze categorie kunnen we niet over één kam
scheren. Aardgas in de VS is bijvoorbeeld niet interessant vanwege het
overaanbod; alleen de ultra low cost producers kunnen nog een cent
verdienen.In de Noordzee zijn nog een paar olie- en gas independents te
vinden die aantrekkelijk zijn gewaardeerd en regelrechte overnamekandidaten
zijn.
9. Wanneer zullen de miners goud en zilver weer gaan outperformen. Dat
wil zeggen, momenteel is er nauwelijks sprake van een hefboomwerking.
Wat is de key dat deze weer gaat werken, of is er misschien helemaal
geen sprake van hefboomwerking meer?
Het hangt af van hoever men terugkijkt. De afgelopen twaalf maanden hebben
miners toch een mooie outperformance laten zien ten opzichte van de
spotprijs. Het hangt met name af van de aandelenmarkten. Goudaandelen zijn
namelijk ook aandelen in de marktperceptie. Kosteninflatie is ook van belang.
Dit is nu gunstig en zorgt voor dubbel feest bij producenten. Lagere kosten,
hogere goudprijs.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Ik ben op dit moment zeer enthousiast over het goud- en zilverpotentieel van
de Yukon provincie in Canada. Underworld Resources heeft de eerste
significante hard rock goudontdekking gedaan van de afgelopen honderd jaar.
Yukon kent een rijke mijnhistorie, er is circa 20 miljoen ounces goud
gewonnen sinds 1896 ('Klondike gold rush'). Dit goud is gewonnen uit
rivierafzettingen (placers). Voor goud in de grond is Yukon maagdelijk terrein

en dat is bijzonder in een land dat behoorlijk is afgegraasd door geologen.
Underworld's ontdekking heeft tot een warestaking rush geleid en niet ten
onrechte, vind ik. Het is een kwestie van tijd dat de volgende grote ontdekking
wordt gedaan. In de lente van 2010 begint het nieuwe werkseizoen
en exposure naar een paar kanshebbers kan goed uitpakken. In
onze nieuwsbrief De Kapitalist besteden we daar binnenkort uitgebreid
aandacht aan.
Peter Vermeulen heeft zijn doctoraal economie behaald aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is beleggingsanalist binnen zijn eigen bedrijf en columnist bijInveztor,
waar hij regelmatig een bijdrage levert aan de nieuwsbrief: De Kapitalist.
Specialisatie in junior exploratiebedrijven.
Disclaimer Vermeulen: geen positie in Underworld Resources op het moment van
publiceren.

Marcel Meijer .
1. Dé crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
Het begin van de crisis is uitgesteld door de renteverlagingen van de centrale
banken en overheidsstimuleringen. Het echte probleem is nog niet opgelost.
Dit is de overkreditering van consumenten, bedrijven en overheid. De crisis
moet dus nog beginnen er is dus ook geen sprake van herstel, slechts van
symptoombestrijding.
2. Denk je dat we naar (hyper) inflatie gaan of naar deflatie?
We gaan toe naar een destabilisering van het systeem. Hierbij kan de ene
keer heftige vraaguitval zorgen voor deflatie en de andere keer zorgt het ruime
monetaire beleid voor flinke inflatie. Die prijswijzigingen zullen daarbij ook nog
eens per sector flink kunnen verschillen. De gulden middenweg wordt steeds
moeilijker te volgen. Door het ruime monetaire beleid zal de algemene lange
termijn er wel één zijn van forse inflatie. Maar het is niet te voorspellen op
welke manieren de centrale banken dit gaan proberen tegen te gaan.Bekijk je
de situatie in Japan dan zie je dat de overheid door lage rentes en
stimuleringsbeleid de problemen heel lang kan rekken. Maar de economie in
Japan komt nog steeds niet op gang.
3. Hoe moet de staatsschuld worden terugbetaald in zowel VS als in NL?
Nu al beginnen met bezuinigingen. Begin met de zaken die het minst
belangrijk zijn zoals veel subsidiegelden en dergelijke. Verder moet ook
overheidsbeleid dat de problemen verergert worden beëindigd. Denk hierbij
met name aan hypotheekrenteaftrek en andere renteaftrek voor bedrijven.
Want in ieder geval voorop moet staan is dat het geld moet komen uit
bezuinigingen en niet uit belastingverhogingen.In de VS willen ze bijvoorbeeld
een BTW gaan invoeren om het huishoudboekje op orde te krijgen. Daar zie je
dat door de stimuleringsmaatregelen en een duur gezondheidszorgplan en het
invoeren van de BTW de omvang van de overheid enorm gaat toenemen. In
slechte tijden moet je juist het bedrijfsleven de ruimte geven. Want het
bedrijfsleven maakt de banen, niet de overheid.
4. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn (6-10
maanden). En dan goud en zilver in het bijzonder.
Termijnen zijn moeilijk te geven. De overheden en de centrale banken zijn
druk bezig om de crisis uit te stellen. Het is daarna zelfs mogelijk dat de
economie op eigen kracht een opleving beleeft. Maar het onderliggende

probleem blijft dat de kredietverlening sneller groeit en blijft groeien dan het
nominaal inkomen. De minister van financiën spreekt ook openlijk uit dat het
een doelstelling is om de groei van de kredietverlening te verhogen. De groei
is nu afgezwakt, maar ze is nog steeds groter dan de groei van het inkomen.
Trekt de economie weer aan dan verwacht ik dat de groei van de
kredietverlening weer sterk aan zal trekken. Dit moet in de toekomst
onvermijdelijk vastlopen. Loopt het eenmaal vast dat is goud een zeer goed
alternatief voor de euro en de dollar.
5. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van
de edelmetalen zouden kunnen versnellen.
Het grote probleem is de overkreditering. Daarbij is een renteverhoging een
katalysator van de problemen. Gaat deze oplopen dan weet je dat het mis
gaat. Het is natuurlijk de vraag hoelang centrale banken de rentestijgingen uit
kunnen stellen. Als de banken de risico-opslag verder verhogen door
toenemende signalen van onzekerheid dan is het maar de vraag of het nulprocentsbeleid van de centrale bank effect zal hebben.
6. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet
Geld is een algemeen geaccepteerd ruilmiddel. Voor goud geld dat je er veel
betalingen mee kunt doen, met name in internationale transacties. Door
financiële innovaties zoals bij goldmoney.com waar je goudrekeningen kunt
openen worden deze betalingen steeds makkelijker. Nu is het nog relatief
duur, maar de kosten zullen uiteindelijk dalen.Een andere belangrijke functie
van geld is dat van oppotmiddel. Je kan geld gebruiken om mee te sparen.
Zekerheid speelt hier een belangrijke rol. En van fiat-geld weet je zeker dat
het in waarde afneemt terwijl goud waardevast blijft. Goud vervult voor veel
mensen de functie van oppotmiddel.
Dus ik zie goud zeker als geld. En voor de toekomst zal goud waarschijnlijk
alleen maar meer worden gebruikt als betaalmiddel.
7. Vind je dat een deel van een portefeuille in goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom?
De rendementen op goud zullen veel mensen verbazen. De laatste 36 jaar
een rendement van 6,6 procent per jaar en de laatste tien jaar een rendement
van 11 procent per jaar (in dollars). Daar kan menig hedgefund niet tegenop.
Neem daarbij de zekerheid die het geeft en goud is dan een zeer interessante
belegging.Kijkend naar de toekomst is goud een goede indekking tegen de
komende onzekerheden. Het is niet te verwachten dat centrale banken op
korte termijn het monetaire beleid kunnen verkrappen en dus blijft inflatie
waarschijnlijk de trend. Daardoor zien de vooruitzichten voor de goudkoers er
ook in de toekomst goed uit.
8. Vind je dat de economielessen (eindexameneisen en methodes) goed
aansluiten bij wat er zich echt in de economie afspeelt (bijv. krijgen
leerlingen iets mee over de enorme schuldenlast waar we ze mee
opzadelen)
Om deze recessie te begrijpen is het noodzakelijk dat de leerlingen begrijpen
wat geld is. Hoe fractioneel reservebankieren werkt en hoe de centrale bank
de geldmarkt stuurt. In het lopende economieprogramma (VWO) is juist dit
onderdeel komen te vervallen.
Binnenkort komt het nieuwe programma van de commissie Teulings. Hierin
zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. Deze hebben toch met name betrekking
op de reële sfeer. Een aantal zaken geeft wel handvatten om de huidige
situatie te begrijpen. Zoals hoe mensen omgaan met risico’s, gevolgen van
beperkte informatie (market for lemons) en het gevangenprobleem. Dit sluit

inderdaad goed aan op de ontwikkelingen in de economische
wetenschap.Wat ik mis is een stukje monetaire economie. Het is heel lastig te
begrijpen wat geld nu eigenlijk is. Vraag je een leek hiernaar, dan komen ze
met iets dat vaak meer lijkt op een gouden standaard dan op het huidige
systeem. Bijvoorbeeld de huidige koppeling tussen de kredietverlening en de
liquiditeitenmassa is essentieel om de problemen te begrijpen. Verder zou ik
het daarbij ook erg aardig vinden om de Oostenrijkse verklaring van de
conjunctuurcyclus mee te nemen.
Het programma Teulings geeft gelijk ook aan wat er mist in de huidige
economische wetenschap. De monetaire sfeer wordt vaak omzeild. En dit
terwijl de keuze voor een gouden standaard of fiat-geld verstrekkende
gevolgen heeft voor de economie. Ditzelfde geldt voor het werken met
volledige dekking of het werken met fractionele reserves. Economen
gebruiken vaak zonder dat ze het weten modellen die sterk lijken op het
gebruik van een gouden standaard. Dit komt bijvoorbeeld veel voor bij het
werken met Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen (AGE). Economen
zijn denk ik niet goed in de wiskundige achtergrond te doorgronden van de
modellen. Zij passen dan toe zonder de binnenkant van het model goed te
kennen. Omdat ik ook wiskundige ben heb ik juist geleerd om de theorie vanaf
de basis op te bouwen.
9. Is er in het onderwijs voldoende ruimte om in te gaan op de huidige
(problemen van de) markt/economie? (ook bijv internationale
verhoudingen?)
Het huidige programma is nog sterk Keyenesiaans gericht. Het programma
van Teulings is al veel meer marktgeoriënteerd. Hierbij worden veel
instrumenten aangereikt om het werken van markten te begrijpen. Dit is ook
toe te passen op internationale verhoudingen en dergelijke. Het
gedragscomponent gaat ook meer een rol spelen. Dat maakt de uitspraken
die je kan doen al veel realistischer.
Bij marktfalen wordt er nog wel teveel vanuit gegaan dat de overheid moet
ingrijpen. Ik erken dat de markt af en toe faalt. Maar ik denk niet dat het
ingrijpen van de overheid de situatie zal verbeteren.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
De edelmetaalmarkt geeft mij vooral informatie over inflatie en onzekerheid.
Oplopende goudprijzen zijn een indicatie van ontwaarding van andere valuta.
De gevolgen van het ruime monetaire beleid zul je dus goed terug kunnen
zien in de goudprijzen.Verder kan het zo zijn dan er onzekerheid is en dat
beleggers daarom in goud stappen. Het geeft dus belangrijke informatie over
het sentiment onder beleggers.
Verder vind ik de huidige rendementen op edelmetalen zeer verontrustend.
Edelmetalen zijn er om risicovrij te kunnen beleggen. Deze beleggingen
leveren de economie als geheel weinig op. De investeringen in bedrijven die
daadwerkelijk produceren leveren juist de welvaart voor de burgers. Dat
investeren in bedrijven nu vaak minder oplevert dan investeren in goud geeft
voor mij aan dat er veel slechte investeringen worden gedaan met dus te lage
rendementen. Dit is veroorzaakt door de te lage rentes van de centrale
banken. Hierdoor was er teveel geld beschikbaar en dit is naar dubieuze
investeringen gegaan.
Marcel Meijer is docent economie en wiskunde in de bovenbouw HAVO/VWO. En
sinds enige tijd blogger over economische onderwerpen. Mijn vooropleidingen zijn de

tweede graads lerarenopleidingen voor wiskunde en economie en een eerste graads
lerarenopleiding economie. Deze studies heb ik in deeltijd gedaan naast mijn werk.
De opleiding voor eerstegraadsdocent verwacht ik dit jaar af te ronden.
Over het weblog De Vrije Economie
In deze blog wordt commentaar gegeven op de actualiteit en worden economisch
begrippen toegelicht. De blogger geeft aan hoe we de meeste vrijheid kunnen
bereiken op een sociale manier. Een terugkerend thema is dat de overheid geen
maatregelen moet nemen die sterkeren bevoordelen ten opzichte van de zwakkeren
in de samenleving. De nadruk ligt dus op een terugtredende overheid. Achtergronden
hiervoor liggen op politiek gebied in het libertarisme en op economisch gebied bij de
Oostenrijkse school

Kevin Van Campenhout,:
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
De crisis werd veroorzaakt door te veel krediet en te veel consumptie. De
maatregelen van centrale banken en van overheden zijn gericht op nog meer
krediet en nog meer consumptie. De logische conclusie is dat de ultieme crisis
nog moet komen.
2. Denk je dat we naar (hyper) inflatie gaan of naar deflatie?
Door de verkeerde aanpak van de crisis wordt de rode loper
uitgerold voor een hyperinflatoire depressie.
3. Critici zeggen dat België al failliet is. Zie jij dat ook?
België is op vele vlakken failliet, ook qua overheidsfinanciën.
4. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Goud moet binnen die tijdspanne naar 750eur/oz kunnen. Procentueel kan
zilver nog sterker uit de hoek komen.
5. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen?
Hoe meer de dollar daalt, hoe sterker goud zal stijgen. Niet enkel in dollar,
maar in elke munt.
Verder kan een bank run of een bank holiday – beide behoren nog steeds tot
de mogelijkheden – de stijging van de goudprijs versnellen.
Tot slot zijn er de centrale banken. Hoe hoger ze de geldgroei jagen, hoe
meer papiergeld je zal moeten neertellen voor een kilo goud
6. Zie je gevaren die de prijs van het goud kunnen blijven drukken?
Eind de jaren '70 heeft de futuresmarkt [COMEX] een hold-up gepleegd op de
prijszetting van goud, ten nadele van de dagelijkse fixings. Wanneer de
fysieke markt opnieuw de macht grijpt, is het mogelijk dat iedereen
de COMEX ontvlucht, waardoor de prijs van goudpapier [futures, ETFs,
aandelen,…] crasht. Over de prijszetting van fysiek kan er dan een
tijdje verwarring ontstaan [geen officiële referentiekoers], al zal de markt door
middel van aan- en verkooptransacties wel een prijs bepalen.
Een tweede gevaar is dat de dollar de spil dreigt te worden in een nieuwe
carry trade, hetgeen op een bepaald ogenblik een short squeeze zal
veroorzaken. Die kan procentueel nog sterker zijn dan in 2008. Voor nietAmerikaanse houders van fysiek is zoiets relatief pijnloos, maar houders van
goudpapier riskeren dan 2008 nog eens te herbeleven.
7. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet.
Hetgeen wij vandaag geld noemen, is geen geld. Goud en zilver zijn dat wel.

Voor meer achtergrond verwijs ik naar de Oostenrijkse school [von Mises,
Hayek, Rothbard,…].
8. Waar let je op bij het beoordelen of je een mijn in je portefeuille wilt
opnemen. Kun je een paar criteria opgeven?
Ligging & kwaliteit van de activa, balans, productiegroei [komende drie jaar]
en management. Als indicator voor dat laatste bekijk ik tevens de verwatering
over de laatste vijf jaar. Nogal wat bedrijfsleiders voeren immers op het
verkeerde moment kapitaalverhogingen door, terwijl ze zichzelf wel jaarlijks
rijkelijk belonen met opties
9. Wanneer zullen de miners goud en zilver weer gaan outperformen. Dat
wil zeggen, momenteel is er nauwelijks sprake van een hefboomwerking.
Wat is de key dat deze weer gaat werken?
Als we aan het einde van de stierenmarkt in goud de prestatie van de
aandelen zullen vergelijken met de return op het metaal zelf, dan zal blijken
dat er geen spraks is van een hefboom. Gedurende korte periodes kunnen
bepaalde goudaandelen een hefboom vertonen, maar gemiddeld gesproken is
dat een fabel.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Wie enkel goudaandelen in portefeuille heeft en geen fysiek goud, begrijpt
niets van de goudmarkt.

Irma Schogt
Vanuit welke denkrichting benader je de markt?
Financiële astrologie: beursbewegingen en stemmingen onder beleggers plaats ik in
het kader van gebeurtenissen aan de hemel. Er is een bewezen samenhang tussen
beide.
1. Welke “goeroes” volg je in het bijzonder en waarom?
Mijn grootste voorbeeld is de Amerikaan Ray Merriman, wiens werk ik in
Nederland vertegenwoordig. Hij heeft op indrukwekkende wijze de
samenhang tussen ruim 3 eeuwen beursgeschiedenis en planetaire
bewegingen vastgelegd en er een betrouwbare beursanalysemethode uit
ontwikkeld. Daarnaast volg ik beroepshalve meerdere financieel astrologen
van over de hele wereld, om mijn beeld niet door een persoon te laten
bepalen. Zo distilleer ik elke maand de meest waarschijnlijke marktrichting.
2. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over? Kun je dat ook beredeneren vanuit de
denkrichting die je hierboven noemt?
Ja dat denk ik ook. Ik onderschrijf deze stelling niet alleen, ik vertel dit zelf al
aan mensen zo lang ik financieel astroloog ben, nl. sinds 2002. Dat de eerste
crisistekens in 2008 zouden opdoemen; dat aandelen en economie het tot +/2020 slechter doen dan anders en dat grondstoffen het juist heel goed zouden
doen; dat 2010-2011 het hart van de crisis zou zijn. Van 2008-2015 komen
Saturnus, Uranus en Pluto in een historisch zeldzaam voorkomend T-vierkant
in de zgn. hoofdtekens (vergelijk met een klok, Pluto staat op 12, Uranus op 3,
Saturnus op 9). Dit is indicatief voor een forse crisis. De laatste keer dat deze
planeten in een vergelijkbare hoek stonden was begin dertiger jaren van de
vorige eeuw. Een andere reden is dat door de geschiedenis heen, de beurzen
steeds om de 70-80 jaar een grote terugslag te verwerken krijgen, waarin ze
85-95% aan waarde van de laatste top verliezen. Zo een mega-correctie
hadden we sinds 1932 niet meer gehad… We zijn nog niet in het hart, dat is
zomer 2010. Daarna komen nog een aantal economisch zware jaren.

3. Denk je dat we naar (hyper) inflatie gaan of naar deflatie? Ook hier geldt:
Kun je dat ook beredeneren vanuit de denkrichting die je hierboven
noemt?
Vanuit de denkrichting hierboven beschreven kies ik voor hyperinflatie. Ik
teken daarbij aan dat het moeilijk waarneembaar zal zijn, om een aantal
redenen. Reden 1 is de stelselmatige ‘massage’ van de cijfers die een
vertekend beeld geven, 2) sommige sectoren zullen aan waarde verliezen,
zoals vastgoed en allerhande luxe goederen en 3) andere sectoren zoals de
eerste levensbehoeftensector van voeding zal explosief kunnen stijgen. Als je
kijkt naar de bedragen die we dagelijks tegenkomen in de pers, staatshulp aan
banken van miljarden, honderden miljarden, biljoenen, daar zit al inflatie in,
dergelijke bedragen werden tien jaar geleden nooit genoemd! Grondstoffen en
dus ook voedselprijzen staan nu voor de grootste stijging in vele jaren, dat
voelen mensen direct in hun portemonnee. Olie zal nog vrij laag blijven, dat
zie ik niet meer boven de all time high in 2008, maar gas kan nog gaan
vlammen, wat prijzen in andere grondstoffen kan aanjagen. Voor een uitleg
verwijs ik graag naar mijn artikel ‘Krachtige planetaire cyclus wijst goede en
slechte economische tijden aan’
op http://www.markettiming.nl/nl_media/ftvtipsatplut.php .
4. In dit artikel: financiële implosie eind oktober worden verschillende data
genoemd. “De eerste tekenen van de dood van de dollar, die veel
dramatischer gevolgen zal hebben dan aanvankelijk werd verwacht,
zullen volgens het Web Bot tussen 10 en 15 oktober zichtbaar gaan
worden. Niet alleen 25 oktober, maar ook de periode van 4 november tot
10 december komt daarbij naar boven als een buitengewoon spannende
en hevige periode.” Men verwacht het ineenstorten van het officiële
systeem. Zijn er vanuit jouw denkrichting aanwijzingen die dit zouden
kunnen onderschrijven?
Astrologisch staan zowel de horoscoop van de Euro, het land Amerika, de
Federal Reserve Bank, de voorzitter Mr. Bernanke onder de allerzwaarste
druk. De Euro is een dubbeltje op z’n kant, de Dollar staat er astrologisch
allerbelabberdst voor maar misschien nog wel beter dan de Euro. Voor de Fed
wordt het alles of niets, een opheffing of totale macht – over de politiek, kan
dat? Ja hoor, als landen failliet zijn en alle schuld (=macht) in handen van de
banken ligt. Niet ondenkbaar. Een totale ineenstorting van het hele systeem is
niet onmogelijk doch kan niet zonder meer verwacht worden op basis van de
horoscopen op zich. Het zou niet de eerste keer zijn dat een valuta te grave
gedragen wordt, dat is om diverse redenen voor zover ik kan zien door de
eeuwen heen al een kleine 600 maal eerder gebeurd. Dat wij zijn opgegroeid
met een nee twee valuta (eerst de gulden nog, snik) is een uitzondering. Onze
ouders en voorouders hebben sinds begin 20ste eeuw een aantal munten
meegemaakt met tussendoor het luchtledige, nu ja, dat wil zeggen, GOUD
bleef natuurlijk ALTIJD van waarde…
Ik noem geen data. Vanaf 29 oktober gaat Saturnus naar Weegschaal
(hoofdteken, hij raakt op de klok dan de 9 aan) wat de onderhuidse spanning
(tussen wat achter en voor de schermen gebeurt) verder toenemen. Half
november is het eerste vierkant met Pluto exact. Eerdere gebeurtenissen
tijdens harde aspecten tussen Saturnus en Pluto: in 1940 het begin van W.O.
II, in 2001 schreef de datum 11 september een vreselijke geschiedenis. Meer
hoef ik niet te zeggen toch… Saturnus en Pluto blijven terugkeren naar dit
aspect tot in zomer 2010. Daarna is het nog lang niet voorbij, tot in 2015
maakt Uranus nog een vierkant naar Pluto. Er kan een hele nieuwe tijd
ontstaan, uiteindelijk mogelijk ook ten goede van de mensheid. Maar eerst,
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gaan we nog jaren door een overgangsfase. Riemen vast, zou ik zeggen. Dit
is zo belangrijk, tijdsbepalend en ontwrichtend, dat ik mij niet op een paar data
in de herfst van dit jaar wil blindstaren. Het gaat mij om het grote verband.
Hoe zie je de (kosmische) kansen voor de edelmetalen op de korte
termijn(6-10 maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Zie mijn antwoord op 4. En: in 2010 maakt zilver een grote correctie mee,
onder de lows van 2008, goud glijdt een stukje mee, maakt een DB naar de
low van oktober 2008, en dan kan het weer omhoog. Pin me niet op data en
niveaus vast, maar dit is wel het grote plaatje zoals ik het nu zie.
Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
Stijging van de rente wereldwijd, verlies van vertrouwen in monetaire stelsel,
mogelijke oorlog(en), …
Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet
Natuurlijk. Historisch zijn edelmetalen ALTIJD van waarde gebleven. Mijn
grootmoeder die W.O. I en II heeft meegemaakt ried mij als kind al aan om
toch altijd wat goud te hebben, omdat er nooit een waterdichte garantie is dat
het systeem overeind blijft…
Vind je dat een deel van een portefeuille in goud en zilver moet zijn
belegd? Waarom?
Zie 8. met de aantekening dat het wel zinvol is om de grote golven te blijven
volgen, zo maar kopen is niet slim. Ik koop (op de papieren door mensen in
pakken bedachte markt;) ‘t liefst laag en verkoop liefst na een hoge koers, met
astrologische, cyclische en technische bevestiging
Wat wil je verder nog kwijt over de (edelmetaal)markt?
………

Irma Schogt is voormalig vreemde valutahandelaar, nu erkend financieel astrologe,
vertegenwoordiger van het Wereldwijde platform voor financiële astrologie Market
Timing Digest, vertegenwoordiger van Amerika’s meest prominente financieel
astroloog Raymond Merriman. Bedrijfsnaam Schogt Market Timing,
website www.markettiming.nl .

Maarten Verheyen.
1. DÉ crisis moet nog beginnen. Kun je deze stelling onderschrijven of
denk je er anders over?
De crisis is zeker nog niet voorbij en de huidige "groene scheuten" waarover
men zo enthousiast is, zijn niet meer dan de herstelplannen die een tijdelijk
positief effect hebben. Tijdelijk!
2. Hoe zie je de kansen voor de edelmetalen op de korte termijn(6-10
maanden) . En dan goud en zilver in het bijzonder.
Vroeg of laat zullen de centrale banken slagen in hun opzet door gigantische
inflatie te creëren. Er wordt veel geld geprint, maar dat vers geld bereikt
voorlopig niet de economie omdat banken het niet uitlenen. De deflatoire
krachten kunnen op korte termijn het goud misschien nog wel even onder druk
houden (zoals we ook zagen in de liquidatiefase na het failliet van Lehman
Brothers). Vroeg of laat zal het goud echter aan een opmars beginnen die zijn
gelijke niet kent.
3. Welke katalysatoren zie je die de stijging (of daling) in prijs van de
edelmetalen zouden kunnen versnellen.
In een explosieve situatie kan ieder vonkje genoeg zijn om de bom te laten
ontploffen. Moeilijk te zeggen.

4. Zie je gevaren die de prijs van het goud kunnen blijven drukken?
In een periode van geforceerde liquidaties kan de prijs van alle activa dalen,
ook die van goud.
5. Zie je goud en zilver als geld, waarom wel/niet?
Goud en zilver zijn het enige echte geld. Het papiergeld dat nu circuleert, is
gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen kan ieder moment wegvallen.
Zeker nu.
6. Welke rol zie je voor China weggelegd als het gaat om goud en zilver?
China wil duidelijk meer goud. De centrale bank kocht de voorbije jaren gretig
en nu stimuleert men ook de bevolking om in goud en zilver te beleggen.
7. Zijn er meer landen die een belangrijke rol (kunnen gaan) spelen in de
ontwikkeling van de goud- en zilverprijs.
Alle landen die hun vertrouwen in de usd als reservemunt verliezen, en dat
lijstje wordt langer met de dag, zijn potentiële kopers van goud.
8. In het verleden waren het de miners die met hun aandelenkoers het goud
en zilver zelf out performde. Van de hefboomwerking is de laatste paar
jaar geen sprake (behalve als de goudprijs naar beneden ging) Wat
zullen de miners nu gaan doen als goud naar hogere koersen vertrekt?
De mijnen waren in het verleden slecht beheerd. Ze geloofden niet in hun
eigen product. Ik refereer nu natuurlijk naar de hedgeprogramma's. Kan je het
beleggers dan kwalijk nemen dat zij liever kiezen fysiek goud? Nu de meeste
programma's echter zijn afgebouwd en de productiekosten niet meer stijgen,
kunnen de mijnen wel gaan outperformen.
9. Er wordt vaak goud of zilver geadviseerd aan te schaffen in de
portefeuille. Vind je dat dit munten of baren moeten zijn, (of wellicht nog
wat anders)?
Ik heb een voorkeur voor munten, zeker als het om kleinere bedragen gaat.
Napoleons blijven vrij goedkoop.
10. Wat wil je verder nog kwijt over de edelmetaalmarkt?
Ik neem aan dat het voor veel beleggers in goud moeilijk is om geduldig te
blijven. De fundamentals waren zelden beter en toch lijkt er maar geen
beweging in te komen. Laat je echter niet ontmoedigen hierdoor. Goud krijgt
zijn tijd in de zon.
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