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ESLA 

Hoger koersdoel 
fon1asie rond Tesla is OOII long nicl ten einde. 

nlangs lueeg de Amerikoonse fobrlknnt van elek• 
tlsche auto·s een order von nu1overhuu rder Henz 

or de leverlnx van 100.000 Tesla's. Een nadien 
ontbrande discussie, op Twltter. over al dan niet 
een getekende order. laten wij verder bulten be• 
schouwing. tiet Is blnMn het grocere geheel van 
ondergeschikt belang. 

Veel Interessanter is de stormachtlgeonlwlkke
ling die Tesla doormaakt: hel concern Is allang niet 
meer alleen een oulobouwer. Bauerljtechnologie. 
ortlfic/a/ lnttlllgence-software. energle•opslax. Tes• 
la Is voor.il een boogtechnoloelsch cona!rn dal ook 
auto's produceer!. 

De concurrentie heert nog steeds moeheelektrl• 
sche auto's met vergelijkbare speclHcatles te leve
ren. De vooruilzlchten voor de lange termijn zijn 
bij Tesla bijwnder rooskleurig. Zo rooskleurig dal 
hel koersdoel ftink wordt verhoogd naar $1.350, bij 
een onveranderd Slrong Buy-advies. [PW] 

OSM 

Materialen 
in de etalage 
Ook voedlngs• en filnchemieconcern DSM onder• 
vindt last van de wereldwljdedillruplles In de sup, 
plyclwln. Desondanks Is het bedrijf erin Reslaagd 
zowel de omzei als de ebitda 0/frder te verbeteren. 
Beleggers zlln vooral In afwachting van verder 
nieuws over de malerialendlvlsie. Die slaat in de 
etalage en zal bil verkoop veimoedelljk inlljarden 
opleveren. 

Dal Reid kan OSM vervolgens Investeren In nieu• 
we acquisities. ot wie weet el'n superdividend of 
een nieuw aandelenlnkoopprogramma. Het ma• 
nagement zetr verwachl dal de geplande verkoop 
langere lljd in beslag zal nemen. Maar aangezien 
er veel geld beschikbaar is, op zoek naar rende-
menl, kan het wel degelijk snel gaan. (MC] 
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INTERVIEW 13 

'Eindelijk kan ik mijn gelijk halen' 
Fund manager, grondstoffenexpert en voormalig 
RTLZ-beurscommentator Willem Middel koop 
waarschuwt er al jaren voor. Nu is het tijdperk van 
de grondstoftekorten dan echt aangebroken. 
Door Martin Crum en Lucia Rodenburg 

oprichter van hel Commodity Dlscovery Fund 
IJst In zijn Aerdenhoulse kantoor op een affiche 

an de muur. Hel Is van Jaren geleden, maar vol• 
ens hem nu weer opvallend actueel. 'Alle CEO's 
lagen over dure grondstoffen. terwlll ze er ook 

n hadden kunnen bel~gen·. staat erop te lezen. 
lddelkoop ziel hel spannend worden op de r,. 

anclële markten. 'Al twintig laar roep ik: let op, 
et gaat een keer uit de hand lopen. Dat begint nu 
e gebeuren. Hei voelt alsor Ik na al die Jaren eln• 
eliJk mijn gelijk kan halen. 

'Het stomme is: normaal gesproken zouden bij 
en dergelijke spannende situatie de beurzen da• 
en. Maar dal doen ze niet. De aandelenmarkten 
aan omhoog. omdat iedereen mei spaargeld ren• 

dement bllJh zoeken en er bijna geen andere 
mogelijkheden zlln.' 

Stagflatie 
Mlddelkoop: ·we !IJken nu ar te stevenen op een 
periode van stagOatle, en dal is een van de mees! 
ongunsdge situaties waarin Ie terecht kunt komen. 
Je heb4 dan een stagnerende economie, terwijl de 
lnRalie hoog is. Het vervelende is dal de centrale 
banken alleen de rente kunnen verhogen. maar 
dan worden de problemen alleen maar groter. De 
bewegingsruimte van de centrale banken wordt 
Sleed.s kleiner. "The ECB is trapped", zo omschreef 
monetair econoom Lex Hoogduln hel onlangs al. 
Dat nu de president van de Bundesbank vóór hei 
einde van zijn termiln opstapt, Is een teken aan 
de wand. De kapitein verlaat het zinkende schip.' 

Middell<Oop wijst erop dat In een situatie van 
slagOatie een deel van de vraag kan uitvallen, en 
dat er een correctie optreedt bil verschillende me• 
talen. 'Voor goud en zilver Is stagftalle elgenUlk 
een geschenk uil de hemel. De economische span• 
ningen wordengrocer, de prijzen lopenop. lncom• 
binalle mei een lage rente, duw Ie de mensen el• 
genUJk naar goud. Geredeneerd vanuil mijn posllie 
zou ik irggen: laat die inOatle maar komen.' 

Problemen In aan1Dcht 
Zilver Is Interessant om In de galen Ie boucltm, zegl 
Mlddelkoop. 'Zilver, the poor man's gold, Is ex• 
treem goedkoop. Steeds meer mensen willen het 
fysieke materiaal hebben. In de VS zie Ie een soort 
grassroots•bewealngen die oproepen ryslek zilver 
te kopen. ZIJ wijzen opde krappe zilvervoorraden 
en op de productietekorten. Dat Is nieuw: de 
·oude" traders zaten vooral In paper tradlng, In 
futures dus, Een nieuwe groep beleggers Is voor• 
al het metaal zelrfyslek aan het kopen, Dat zet de 
paper uadlng behoorlijk onder druk. Daarom 
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denken wij dat binnen niet al ie lange lijd 
problemen zullen ontstaan In die fysieke goud• en 
zilvermarkt.' 

HIJ vervolgt: 'Er zlln een paar grote partijen, 
die :tillen short. De acht groo151e marktpartijen. 
met de 1r001ste posities In paper 1old• en sllver. 
zllltn akljd short. Wat we dan kunnen verwachten, 
hebben we al een beetje bll palladium kunnen 
zien. In dat metaal zaten een paar grote partlje.n 
•hon, d• prijs werd ond<r control• gehouden. T~n 
weid de vraag naar palladlum groter, omdat het 
gebruikt wordt voor autokatalysatoren en de vraag 
naar hybride auto's ontzeitend toenam. Toen ver• 
vlervoudlgde de prijs In korte tijd en de shorters 
welden allemaal de markt uil geperst. Datzelrde 
drei,1 nu te gebeuren In goud en zilver.' 

IJzeren maag 
De bedrijven waarin Mlddelkoops Commodl1y 
D!srowry Fund belegt, richten zich vooral op nleu• 
we ontdekkingen en zijn bil de gemiddelde parti• 
cullere belegger volstrekt onbekend. Ze kunnen 
behoorlijk volatiel bewegen opde beurs: soms met 
honderden procenten tegelijk. 

'Don·r try lhîs at home, zeg ik altijd maar. Zei! 
lig ik er lnmlddels niet meer wakker van. maar 
het bll(II allll<I spannend. Het is net een WK•llnale 
die nooit stopt. Het gaat altijd door. behalve In het 
weekend. Ik kan ·sochtends als Ik wakker word 
niet wachten om te zien wat de prijzen OW?mighl 
gedaan hebben.' 

Commodltles z.ijn lang niet sexy geweest,~• 
Mlddelkoop. 'Beleggers zlllen enorm overwogen 
In lech tegenwoordig, en onderwogen In grond• 
stoffen. Maar de trend begint te draaien. In maart 
vorig jaar zagen we de bodem, een honderdjarig 
dieptepunt qua waardering van de grondstorbe• 
drijven. En dal In een tijd van massieve geldcrea• 
tie en oplopende tekorten. A per{ecl storm.· 

Houd het limpel 
Particuliere beleggers die graag exposure willen 
aan goud zouden volgens de expert prima terecht 
kunnen bij goud•ETF's, bijvoorbeeld die van Van 
Eck. 'Dal zijn mooie producten mei lage kosten. 
die gelukkig In Nederland te koop zijn voor parti• 
cuUeren. dankzij de UCITS•structuur.' 

Wat de porteJeullle In het algemeen betreft, Is 
het volgens Mlddelkoop slim om hel simpel te 
houden. '25 procent In cash/bltcoln, 25 procent In 
aandelen, 25 procent In vastgoed en 25 procent In 
ryslek goud en zilver. Die verhouding kan van tlld 
101 tijd wat verschillen, het zijn communicerende 
vattn. Je kunl het terugre.kenen: als je In 2000 

hleJmee b~on, kon je alllJd je koopkracht behou• 
den en de crises, zoals die van :zoo8, die volgden 
overleven.' 

Olleenga1 
Hoe kijkt Middel koop aan 1e1en de overspannen 
situatie op de olie- en gasmarkten? 'De energie• 
ma1kt Is razend Interessant en Ik volg het op de 
voet. Ik ben weleens aang~allen omdat Ik In 2008 
v001spelde dat olie binnen tien Jaar een plek zou 
bereiken. Op dit moment zien we nog steeds g1oel 
van de wereldwijde oUeproducUe. Maar, wat we_l 

een relt Is: peak cheap oll. De conventionele. 
makkelilk te produceren olie, dus de olie die Je 
•gewoon· uit dewoeslljnhaal1, Is In 2005 al ge1op1. 

De enige groei die we sindsdien hebben aehad. 
kom1 uit teerzanden. dttp oetan, en andere moel• 
llllc bereikbare plekken. De kostprijs daarvan Is 
so dollar per vat, Je kunt nooit meer terug naar 
een prils daaronde.r. Welllcht llldellJk, maar nook 
structureel. Want dan krijg je produclle•ullval en 
onmkldollljk wMr hog01• prijzen. 

•AJ 150 Jaar stijgt de vraag naar olie, maar het 
wordt steeds moeilijker om aan die vraag te vol• 
doen. De gemlddelde kostprijs komt steeds hoger 
Ie liggen: die ligt al op6oor7odollar per vat, dus 
producenten hebben gewoon 8o ol 90 dollar nodig. 
En we zullen nog Jaren foss~le brandstoffen nodig 
hebben.' 

'Drama dient zich nu al aan' 
Mlddelkoop: 'Er wordt nu om politieke rede.neo 
gedaan alsof we zonder fossiel kunnen. Dal Is kJe. 
zersbedrog. Hel dramadlen1 :tlch nu al aan. ieder• 
een krijgt nu al torenhoge kosten voor de kiezen. 
Het vervelende is dat dit vooral de arme burger 
1rel't, die veel van zijn inkomen kwijt is aan voed• 
sel en energie. Daardoo, neemt de spanning tus• 
sen arm en rijk toe en bereikt de politiek juist hei 
tegenove,gestelde. 

'Er hoeft geen energiep,obleem te zijn, als we 
het goed managen Is er voldoende energie. In 
plaats van Nord.stream Il ie frustreren. zouden we 
zonnecenuales In de noordelijke Afrikaanse lan• 
den moeten aanlqgen en die energie naar Europa 
sturen. Maar dat gebeurt dan weer niet.' 

Crypto 
Doordat veel spaargeld op zoek is naar rendement, 
stijgt alles. lnclusrer cryptovaluta. 'Er Is gewoon 
zo veel cash op zoek naar rendement, naar alles 
wat de overheid niet bij kan drukken. zeg lkaltljd. 
Je ziet nu dat vermogende mensen zich bewqen 
naar assets waarvan ze denken: nu kan het nog, 
straks mag hei niei meer.' 

En de cryptocurrencies (CBDC) waar centrale 
banken mee komen dan? 'Dat is slechts een nieu• 
we layer on top afbet liatgeld. Een extra laag van 
ongedekt geld op basis van n leuw gecreëerde 
schuld. In feite.' 

'Blij met positie In de luwte' 
Mlddelkoop verscheen In hel verleden ~elmatlg 
op tv, maar beeft nu weinig meer op met oprredens 
In de traditionele media. HII voelt zich betu thuis 
bij altemall~e mediaplatforms en podcasts. 

'Waar Ie vroeger bil Pauw en Wltteman zou zlln 
uitgenodigd, word ik nu herkend omdat Ik bil Ma· 
delon Vos In de auto heb gezeten (Made/on navl• 
geert Is online te bekijken, red.). Ik heb die 
media-exposure ook niet nodig, de meruen konwn 
dank:tlJ mond•tot•mondreclame naar ons 1oe. Het 
Is leuk om te zien dat ook steeds meer vrouwen en 
longeren de weg naar ons fonds weten te vinden. 
Zie het als een soort community, Je moet er niet te 
veel ruchtbaarheid aan 1even, Ik ben wel blij met 
mijn posllie in de luwte.' 
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