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De populariteit van goud nam de voorbije kwartalen, zelfs jaren, alsmaar toe. Wat doet goud bewegen? Is 
goud de perfecte inflatie-indekking? En wat in geval van deflatie? Zijn vraag en aanbod van belang, de dollar, 
crisis …? En als een belegging in goud zich opdringt, welke opties bestaan er dan voor de beleggers? Op deze 
en vele andere vragen over goud formuleren we een antwoord in de analyse hieronder.  
 
 
 
 
We wensen u veel leesgenot. 
 
 
Koen De Leus 
Marktstrateeg 
KBC Bolero 
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ALLES WAT U ALTIJD AL WILDE WETEN OVER GOUD … 
 
 

1. Inflatievastheid is een eigenschap van goud op zéér lange termijn. Dat maakt 

fysiek goud interessant om door te geven van de ene op de andere generatie. 

2. Op korte en middellange termijn zijn de koersbepalende factoren voor goud: 

wijzigingen in het inflatieritme, kredietrisico (paniek), oorlog, de evolutie van de 

dollar en vraag versus aanbod. 

3. Fysiek goud is de basis van de investeringspiramide. Hoe minder liquide die basis, 

hoe beter. Vandaar de voorkeur voor goudstaven en –munt. 

4. Goud is een ideale diversificatietool. De koersevolutie verschilt van de andere 

activa (obligaties, cash, aandelen) wat het risico van de gehele portefeuille naar 

omlaag haalt. 

5. Exchange Traded Funds zijn interessante instrumenten om op een snelle manier te 

traden in goud. 

6. Goudmijnaandelen is voor speculanten. In het verleden presteerden ze vooral in 

moeilijke tijden beter dan het marktgemiddelde.  
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GOUD EN INFLATIE 
 
 

De belangrijkste eigenschap die 
aan goud wordt toegeschreven, 
is haar inflatievastheid. Op lange 
termijn lijkt dat te kloppen. In 
1833 noteerde goud aan 20.65 
dollar per ounce. In reële termen 
stemt dat overeen met 415 dollar 
in 2005. De effectieve prijs van 
goud schommelde in 2005 rond 
de 445 dollar (zie grafiek 
hieronder links).  
 
Over de korte tot middellange 
periode gaan de goudprijs en de 
inflatie vaak verschillende 
wegen uit. In 1980 piekte de 
goudprijs op 618 dollar. In 2000, 

20 jaar en een cumulatieve stijging van de Amerikaanse consumptieprijzen van bijna 90% later, noteerde goud 
aan 279 dollar per ounce (zie grafiek hieronder). Markttiming is cruciaal om op middellange termijn een 
redelijke beleggingsreturn te halen op goud.  

Gemiddelde goudprijs en inflatie (1900-2007)
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Levin en Wright1 kwamen in 
hun studie tot dezelfde 
conclusie. Op lange termijn 
evolueert de goudprijs 
evenredig met het Amerikaanse 
inflatiepeil. Op korte en 
middellange termijn kan een 
breuk in de relatie komen als 
gevolg van wijzigingen in het 
inflatieritme, de 
inflatievolatiliteit, het 
kredietrisico, de evolutie van 
de handelsgewogen 
wisselkoers van de dollar en de 
leaseprijs van goud. Die 
veelheid aan beïnvloedende 
parameters zorgen er in de 
praktijk voor dat op korte 
termijn een parallelle evolutie 
van goud en inflatie eerder 
zeldzaam is.  
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De belangrijkste parameter is de gevoeligheid voor veranderingen van het inflatieritme. Verwachten mensen 
een hogere inflatie, dan stijgt goud (zoals in de tweede helft van de jaren ’70). De vertraging van de 
inflatietrend van 1980 tot 2000 leidde tot een daling van de goudprijs ook al was het vertrekpunt een inflatie 
van 12%. Vandaag zin de financiële markten vooral bezorgd – al dan niet terecht – over een opstoot van de 
inflatie.  
 
Bij een belegging in goud evenals in dollars streven beleggers waardebehoud na. Voor de lange termijn is 
goud het meest opportune instrument om dat doel te bereiken. De dollar is meer geschikt voor de korte 
termijn. Dollars en goud zijn dus competitieve producten. Met het oog op waardebehoud is de kost die 
gepaard gaat bij het aanhouden van dollars de geleidelijke erosie van de koopkracht (inflatie). Bij een 
oplopende inflatie wint goud aan glans. De vraag naar goud neemt toe. En gezien het aanbod naar goud – in 
ounces – min of meer constant is, neemt de prijs per ounce toe. Merk op dat wij, Europeanen, zowel bij de ene 
als de andere belegging eigenlijk de euro-dollar wisselkoers mee in rekening moeten nemen. Dit voegt een 
extra risico toe aan een goudinvestering. 
 

Deflatie 
 
Hoe presteert goud in tijden van deflatie? Deflatie wordt gekenmerkt door een terugval van de economische 
activiteit evenals van de prijzen. Tijdens deflatie komt het kredietrisico om de hoek kijken. De focus van 
beleggers verschuift van kapitaalgroei naar kapitaalbehoud. Karakteristiek voor dergelijke periodes zijn het 
oppotten van kapitaal.  
Cash is koning bij deflatie. Door de daling van de prijzen kan ik morgen meer goederen kopen met mijn 100 
euro dan vandaag. Goud bleek in het verleden een interessant alternatief . “Tijdens periodes van deflatie in de 
VS hadden individu’s de keuze tussen papiergeld en goud voor het oppotten van geld”, aldus Sam Hewitt in 
zijn studie over de goudprijs bij deflatie². “De historische data tonen aan dat het verlies van het vertrouwen in 
de emittent van papiergeld [overheden] vaak voldoende reden is voor personen om goud te verkiezen boven 
het papiergeld. […] In vergelijking met de algemeen beschikbare cashsubstituten is de relatieve 
aantrekkelijkheid van goud vooral terug te brengen tot zijn relatieve kredietkwaliteit.”  
Goud is uniek omdat het geen kredietrisico draagt. Goud is niemands schuld. Er bestaat geen gevaar dat een 
coupon of een terugbetaling niet zal doorgaan (zoals bij obligaties), of dat een bedrijf failliet gaat (in geval van 
een aandeel). En in tegenstelling tot een munt wordt de waarde van goud niet aangetast door de gevoerde 
politiek van de uitgevende overheid. 
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Koopkracht van goud – VS – met nominale goudprijs en groothandelsprijzen voor grondstoffen (1800-1995, 

logs van jaarlijkse data) 
 

 
         Bron: The Behavior of Gold Under Deflation, Sam Hewitt, Maart 2006 
 
De grafiek toont de evolutie van goud, de koopkracht van goud en de groothandelsprijzen voor grondstoffen 
(als maatstaf voor inflatie) in de periode 1800-1993. Telkens de groothandelsprijzen voor grondstoffen 
daalden (= deflatie), steeg de koopkracht van goud. Een explosie van de goudkoers zoals tijdens de 
inflatieperiode van de jaren ’70 zat er niet in. Maar goud bleek wel een goede substituut voor cash tijdens de 
deflatieperiodes. Dat dit meer te maken had met de heersende depressie en de daaruit voortvloeiende vlucht 
richting veilige haven dan wel met het fenomeen deflatie op zich, maakt weinig verschil.  
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GOUD EN DE DOLLAR 
 
 

Een versnelling van het 
inflatieritme was de stuwende 
kracht achter de 
verzevenvoudiging van de 
goudprijs in de tweede helft van  

 

de jaren ’70. Maar goud is niet 
alleen een goede bescherming 
tegen het intern afbrokkelen van 
de waarde van een munt (= 
inflatie). Ook waardebehoud 
tegenover externe factoren, 
tegenover andere munten, is een 
eigenschap die haar wordt 
toegeschreven. De dollar blijft 
tot nader order de globale 
reservemunt bij uitstek. Een 
daling van de dollar tegenover 
de andere munten gaat hand in 
hand met een stijging van het 
goud (zie grafiek). Ondanks de 
dollardaling behoudt de 

goudbezitter – in dollar – zijn koopkracht dus tegenover de andere munten.  

 

 
Niettegenstaande het wijd verspreide geloof in deze inverse relatie, duurde het tot 2004 alvorens statistisch 
onderzoek met bewijzen op de proppen kwam. Professoren Capie, Wood en Mills³ zetten de 
dollarwisselkoersevoluties van 21 munten af tegenover bewegingen in de goudprijs. De bestudeerde periode 
liep van 1971 (finale ineenstorting van het Bretton Woods systeem met zijn vaste wisselkoersen) tot juni 2002. 
De goudprijs vertoonde over geheel deze periode een tegengestelde evolutie tegenover de dollarwisselkoers 
met de verschillende munten. Goud bleek dan ook een effectieve indekking tegen de dollarfluctuaties en dat 
ondanks de aanzienlijke economische turbulenties tijdens die 30 jaar.  
Die inverse goud-dollarrelatie houdt nog steeds stand, ook tijdens crisisperiodes. De zenuwachtigheid op de 
financiële markten nam sterk toe van juli tot oktober 2008. Tegenover een stijging met 10% van de 
handelsgewogen wisselkoers van de dollar (wisselkoersevolutie van de dollar versus de belangrijkste 
handelspartners) stond een daling van de goudprijs met bijna 300 dollar per ounce tot 710 dollar. Niet goud 
maar wel de dollar werd gezien als de veilige haven voor beleggers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14:31 

 
February 28, 2011                                                       

8 
 

Bolero maakt online beleggen eenvoudig  
 
 
 
 
 
 
 
De tegengestelde evolutie van de 
dollar versus goud impliceert (in 
theorie) dat een forse 
dollardaling noodzakelijk is voor 
een aanhoudende rally van de 
goudprijs. De lage 
rentevergoeding op 
overheidsgerelateerde 
dollarobligaties noch de alsmaar 
oplopende overheidsschulden 
zijn van die aard veel beleggers 
aan te trekken. Dat zou de 
Amerikaanse munt onder druk 
moeten zetten. Anderzijds ogen 
het monetair beleid en de 
schuldsituatie in Europa of Japan 
niet veel mooier. Welke munt zal 
de dollar naar de kroon steken?  

 

Maar misschien doet de 
dollarevolutie er zelfs niet toe. 
Zo zag het er in ieder geval naar uit in de twee eerste maanden van 2009 toen de goudprijs in tandem 
evolueerde met de handelsgewogen dollarkoers. Iets gelijkaardigs stelden we vast van februari tot mei 2010. 
Het zijn de eerste keren sinds 2000 dat beide meer dan een maand een parallelle evolutie vertoonden. Sinds 
augustus 2010, nagenoeg gelijktijdig met de toespraak van Fed-voorzitter Ben Bernanke in Jackson Hole 
waarin hij voor het eerst de mogelijkheid van QE2 liet vallen, is de historische relatie hersteld. De koers van 
de handelsgewogen dollar zet zijn daling door. Goud zoekt nieuwe pieken op.  
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VRAAG EN AANBOD 
 
Goud, ondanks zijn specifieke kenmerken, ontsnapt bij de prijsvorming ook niet aan de belangrijkste 
economische wet aller tijden: die van vraag en aanbod. Is de vraag kleiner dan het aanbod, dan zakt de prijs, 
en omgekeerd. Het aanbod van goud was over de periode 2003-2007 voor 60% afkomstig van mijnproductie 
(gemiddeld 2,209 ton per jaar); 26% van recyclage (952 ton) en voor 14% van netto verkopen van centrale 
banken (515 ton). Centrale banken en supranationale instellingen (zoals het Internationaal Monetair fonds) 
houden ongeveer 29,000 ton of 1/5de van de globale ontgonnen goudvoorraad aan als reserveactiva. Sinds 
1989 zijn de centrale banken netto verkopers van goud. 
 
GOUDAANBOD (gemiddeld 2003-2007) 

Recyclage
26%

Netto-
verkopen 

centrale bank
14%

Mijnproductie
60%

GOUDVRAAG (gemiddeld 2003-2007) 

Juwelensector
68%

Investerings-
vraag
19%

Industriële 
toepassingen

13%

 
De mijnproductie neemt het grootste deel van het aanbod voor zijn rekening. De globale mijnproductie is 
relatief stabiel. Nieuwe mijnen worden ontwikkeld ter vervanging van bestaande productie eerder dan dat ze 
leiden tot een significante toename van de vraag. Het opstarten van nieuwe mijnen kan tot 10 jaar duren 
vooraleer de eerste goudklomp naar boven wordt gehaald.  
Dat wijst op een grote prijsinelasticiteit van de mijnoutput waarbij deze niet in staat is snel te reageren op een 
stijgende prijs. De stabiliserende factor in geval van een grotere vraag dan aanbod is de recyclage van goud. 
De waarde van goud maakt het economisch doorgaans interessant het te recupereren, voor welke toepassing 
dan ook dat het gebruikt is.  
 
Langs de vraagzijde eiste de juwelensector (gemiddeld 2,497 ton per jaar) met 68% in de periode 2003-2007 
het leeuwendeel op. De investeringsvraag nam 19% (703 ton) voor zijn rekening. 13% kwam van industriële 
toepassingen (474 ton). De vraag vanuit de juwelensector neemt over het algemeen toe in periodes van 
prijsstabiliteit of licht toenemende prijzen. Forse prijsschommelingen smoren de vraag in de kiem.  
In de industriële sector wordt goud geapprecieerd voor zijn hoog thermisch en elektrisch geleidingsvermogen. 
De meest uitgesproken toename van de vraag naar goud is sinds 2003 echter voor investeringsdoeleinden. In 
2007 was er een netto instroom van investeringsgeld van 15 miljard dollar. 
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De prijsvorming in 2008 werd 
gekenmerkt door een samenspel van 
tegengestelde evoluties in de vraag. 
De tijdelijke terugval van de 
goudprijs in juni en oktober als 
gevolg van gedwongen verkopen 
(zie grafiek) zorgde in sommige 
landen voor een forse heropleving 
van de vraag. Het ging dan vooral 
over de traditionele grootafnemers 
zoals India (+29%), het Midden-
Oosten, Indonesië en China (+10%).  

 

 

Daarnaast nam ook de 
aantrekkingskracht van goud als 
veilige haven en waardevaste 
investering toe. Van begin 2008-
3Q08 steeg de vraag, in ton, naar 
goudstaven en muntstukken met 
29%. De vraag vanwege Exchange 
Traded Funds (ETF’s) en 
aanverwanten explodeerde met 
31%.  

In Europa en de VS haalden de sombere economische vooruitzichten daarentegen de overhand op de lagere 
prijzen. De vraag vanuit de juwelensector klapte er in elkaar. In Italië daalde de vraag in 3Q08 met 15% 
tegenover de start van het jaar. Het VK tekende een krimp op van 26%, de VS één van 29%.  
 
Vanuit fundamenteel standpunt leverde bovenvermelde tegengestelde beweging netto een positieve omgeving 
op voor goud. De twee opdoffers van de goudprijs in 2008 waren toe te schrijven aan de gedwongen verkopen 
vanwege institutionelen. Goud zit opgenomen in brede grondstoffenindices die massaal van de hand werden 
gedaan in de zomermaanden en tijdens de oktobercrash van dat jaar. Hefboomfondsen moesten cash 
ophoesten om hun terugbetalingen rond te krijgen en deden goudinvesteringen van de hand. Het herstel van de 
dollar zorgde tot slot voor de afwikkeling van de ‘long goud / short dollar’-posities. De evolutie geeft aan dat 
goud niet immuun is voor een correctie van de aandelenmarkten.  
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Sinds eind 2008 kende de goudprijs een 
spectaculaire rally van 871 dollar per 
ounce tot 1,400 dollar per ounce vandaag. 
Het herstel van enkele belangrijke 
afzetmarkten in combinatie met de 
aanhoudende globale onzekerheid bleek de 
ideale voedingsbodem.  

 

In tal van opkomende landen trok in 2010 
het economische herstel verder aan. Dat 
kwam de fysieke vraag naar goud in 
landen zoals China en India ten goede. In 
2009 stonden beide landen in voor 45% 
van de totale goudvraag in de 
juwelensector. De People’s Bank of China 
stak goudbeleggers in de zomer van 2010 
een extra hart onder de riem. Het 
programma ‘The Proposals for Promoting 
the Development of the Gold Market’ is 
een niet mis te verstane geloofsbelijdenis 
van de Chinese overheid in de toekomst van goud.  

 

 
In de ontwikkelde markten grepen beleggers terug naar goudinvesteringen om heel andere redenen. Europese 
beleggers beschouwden goud als een goede indekking tegen een toenemend muntrisico als gevolg van de 
perikelen in de overheidsschulden. In de VS zet het extreem soepele monetaire beleid, met het tweede 
kwantitatieve verspoepelingsplan (QE2) als meest recente wapenfeit, de handelsgewogen wisselkoers van de 
dollar onder druk. Ook de inflatieverwachtingen evenals de overheidsschulden gingen de hoogte in. Tegen die 
achtergrond is het niet verwonderlijk dat beleggers goud als verzekering in hun portefeuille opnemen.  
 

Toekomstige prijsevolutie 
 
Zitten we vandaag dicht bij de piek? Dat is koffiedik kijken. Vanuit de aanbodzijde verwachten specialisten 
niet echt een probleem, met uitzondering van sporadische ‘flessenhalsproblemen’ waarbij door een plotse 
vraagpiek het aanbod de vraag even niet kan bijbenen. “Het is correct dat er jaarlijks slechts een beperkte 
hoeveelheid extra goud op de markt komt (de totale aanvoer over 2010 wordt geschat op ongeveer 115 
miljoen ounce), maar over het algemeen is er steeds genoeg”, stelt ook Jeff Clark, de goudspecialist bij Casey 
Researchzegt Clark. Maar “het ‘flessenhals’- en ‘we zijn uitgeput’-argument mist de kern van het zaak omdat 
ze beide focussen op de aanbodkant.” Volgens de goudspecialist situeren de problemen zich langs de 
vraagzijde.  

• Volgens de International Strategy & Investement Group (ISI) vertegenwoordigt goud vandaag 0.6% 
van de totale financiële activa. Stijgt dat aandeel naar 1.2% - wat nog steeds minder zou zijn dan de 
helft van het aandeel in 1980 – dan impliceert dit een bijkomende hoeveelheid van 917.1 mio ounce of 
16% van de totale goudmassa. Dit stemt overeen met 10 jaar aan het huidige productieniveau. 

• De vraag naar goud vanuit investeringsperspectief vertegenwoordigde in 1979 53% van de totale 
vraag; vandaag is dat slechts 32%. De vraag naar munten nam toen 37% voor zijn rekening tegenover 
minder dan 14% vandaag. 
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• Goud en goudmijnen vertegenwoordigden 26% van alle globale activa in 1981 (piek van een periode 

van hoge inflatie) en 20% in 1932 (piek periode deflatie). Vandaag bedraagt dat percentage 1% van de 
globale activa. 

• De marktkapitalisatie van de gehele goudindustrie stemt ongeveer overeen met de omvang van 
Microsoft, is kleiner dan Exxon Mobil en is 10x kleiner dan de bankenindustrie. De omvang van de 
zilverindustrie is kleiner dan Starbucks. 

• De zilverproductie volstaat niet om tegemoet te komen aan de huidige vraag. De enige manier waarop 
aan de vraag naar zilver kan worden voldaan, is door het verwerken van schroot. Mijnbouwers slagen 
er niet in voldoende te produceren.  

• Het aantal aardbewoners is vandaag 40% hoger dan het aantal ounce goud dat ooit werd geproduceerd. 
Daarin zit elke ounce die gebruikt werd in juwelen, elektronica en in de tandheelkunde. Indien elke 
ounce goud die vorig jaar werd geproduceerd verwerkt zou zijn in munten en goudbaren voor 
investeringsdoeleinden, dan zou dit overeenstemmen met 2/100ste van een ounce (een halve gram) voor 
elke man, vrouw en kind op deze planeet. Dat komt neer op de aankoop van één goudmuntstuk van één 
ounce voor 1 op elke 55 personen dit jaar. 

 
“Zelfs al is het aanbod vandaag voldoende, wat gebeurt er als de vraag bijvoorbeeld verdubbelt?” vraagt de 
goudspecialist zich luidop af.  
 
Er kan met recht en rede getwijfeld worden over goud als beleggingsinstrument. Het levert rente noch 
dividend op. Het industriële nut van het edele metaal is beperkt. Goud kan zelfs niet gewaardeerd worden.  
Niettegenstaande die kritiek bewees goud zijn nut als waardebehouder zowel tijdens periodes van extreme 
deflatie (Grote Depressie) als inflatie (piek begin jaren ’80). Een verder toenemende vraag als gevolg van 
oplopende inflatie in de groeilanden, onrust in het Midden-Oosten, een aanhoudend laks monetaire beleid in 
de VS, … kan de prijs verder doen oplopen. Als verzekering tegen deze niet volledig denkbeeldige risico’s, 
verdient het barbaarse relikwie een basisplaats in elk vermogen.   
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GOUD IN EEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE 
  
Een gezonde investeringsportefeuille omvat van alles iets en van niets teveel. De bijgaande 
investeringspiramide toont de verschillende activatypes evenals hun risico. De vermelde percentages zijn 
indicatief. Ze kunnen variëren naargelang de fase van de economische / financiële cyclus waarin men zich 
bevindt. Ook leeftijd speelt een rol. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder tijd men heeft om een tegenslag te 
verwerken. Inkomen, maar vooral groei, boeten aan belang in ten voordele van veiligheid.  
 

 
Fysiek goud is de basis van een investeringsportefeuille. Goud glanst het mooist wanneer al het andere niets 
meer waard is / dreigt te worden. Vandaar zijn populariteit in barre tijden. Vandaar het hamsteren van goud 
gedurende de Depressie van de jaren ’30, tijdens de wereldoorlogen, de inflatiepiek eind jaren ’70, enz. 
 
De investeringspiramide toont tevens dat een spreiding over verschillende activa cruciaal is. Succesvol 
beleggen heeft alles te maken met diversificatie en het beheren van risico. Wat dat laatste betreft, hanteren we 
twee regels. De eerste stelt dat je in aandelen investeert met geld dat je (de komende 10 à 20 jaar) niet nodig 
hebt. Ten tweede neemt het aandeel van de beleggingen in risicovrije activa toe naarmate men ouder wordt. 
Een simpele vuistregel stelt dat het percentage van risicovrije activa in de portefeuille mee evolueert met de 
leeftijd.   
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Diversificatie impliceert dan weer dat je alle eieren niet in dezelfde mand legt. Een traditionele portefeuille 
beperkt zich tot drie activaklasse: langlopende obligaties, cash en aandelen. Om negatieve koersevoluties in 
een bepaalde activaklasse te compenseren, namen gesofisticeerde beleggers de voorbije jaren alternatieve 
investeringen zoals grondstoffen op in hun portefeuille. Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn beschikbaar op 
zowat elke mogelijke grondstof gaande van olie tot cacao. Het diversificatie-effect bleek echter ver van 
perfect. Het gros van de grondstoffen ging tijdens de crisis van 2007-2008onderuit, in lijn met aandelen. 
 
Niet zo met goud. Goud zette de voorbije jaren keer-op-keer een positieve return neer. Dat gold zelfs voor 
2008 niettegenstaande een tussentijdse correctie doorheen het jaar van bijna 30%. De belangrijkste bijdrage 
van goud in een investeringsportefeuille is dat het een heel eigen koersverloop kent, wars van alle andere 
activa. De correlatie met zowel Europese aandelen als obligaties was bijna onbestaande van 2006 tot 2008 (zie 
onderstaande grafiek). Een correlatie van 1 wijst op een perfect parallelle koersevolutie van twee activa. Een 
correlatie van -1 impliceert een volledig tegengestelde koersevolutie.  
 

Die lage correlaties  
blijven overeind bij 
het in beschouwing 
nemen van 
Amerikaanse activa. 
De correlatie van de 
wekelijkse returns 
behaald op cash, 
obligaties en 
aandelen tegenover 
goud schommelden 
over de periode 
2004-2007 tussen -
0.2 en +0.2. Enkel 
tegenover andere 
grondstoffen liep de 
correlatie op tot 0.5. 
Vandaag schatten we 
die correlatie wel 
lager in gegeven de 

gigantische crash van de grondstoffen in 2008 met daartegenover de 6%-stijging van goud. 
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De bepalende factoren die goud voorstuwen, verschillen van die voor de andere activa. Belangrijke elementen 
voor de vraag zijn zowel vanuit geografisch als sectoraal standpunt veel meer divers.  Daardoor ontpopt goud 
zich tot optimale diversificatietool in tegenstelling tot de meeste andere traditionele én alternatieve activa. Tal 
van studies tonen aan dat het diversificatiepotentieel van zogenaamd alternatieve activa (zoals grondstoffen) 
faalt in moeilijke tijden. Diezelfde studies stellen echter dat zelfs een minimale toewijzing van goud aan de 
portefeuille bijdraagt aan de consistentie van de prestatie, zowel tijdens stabiele als onstabiele periodes. Hoe 
geleidelijker de jaar-op-jaar evolutie van de behaalde return (en vooral dan het vermijden van te grote 
negatieve jaar-op-jaar correcties), hoe groter de behaalde langetermijnreturn. Een toewijzing van 5% à 15% 
van goud geldt als optimale weging. 
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INVESTEREN IN GOUD 
 
De investeringsmogelijkheden 
voor goud zijn divers. We 
overlopen de verschillende opties, 
van minst naar meest risicovol: 
toegewezen en niet-toegewezen 
goudrekeningen, fysiek goud 
(goudstaven, munten, zeldzame 
goudmunten), goudcertificaten, 
Exchange Traded Funds (ETF’s) 
op goud, goudfondsen, 
goudmijnaandelen, afgeleide 
producten op goud, zijnde opties, 
futures en turbo’s. 
 

Fysiek goud 
 
Investeringen in fysiek goud is de 
zuiverste vorm van een 
goudbelegging. Beleggen is in dit 
geval niet het correcte woord. 
Goud is een financiële 
verzekering. Het goud wordt 
gekocht en in bewaring gegeven 
in de kluis van de bank. Indien u niet beschikt over zo’n kluis en de waarde van het gekochte goud is beperkt, 
dan is bewaring in de kluis thuis een alternatief. U vermijdt de jaarlijkse huurkosten van een kluis. U bewaart 
het goud en verhandelt het niet, net zomin als u een verzekeringspolis zou verhandelen. 

Waarom we geen goud zouden kopen? 
• Goud staat vanuit historisch perspectief duur geprijsd. 
• Deflatie is vandaag nog steeds een even groot risico als inflatie 

(naar onze mening althans). Bij deflatie behoudt goud zijn 
koopkracht, maar een krachtige rally was er in het verleden niet 
bij. 

• De vraag naar goud staat bij een te hoge prijs onder druk als 
gevolg van de prijsgevoeligheid van de juwelensector, de grootste 
afnemers van goud. 

Waarom we toch gewonnen zijn voor een investering in goud? 
• Goud is de basis van elke investeringsportefeuille. 
• In paniekmomenten – ook bij deflatie – bleek goud de ultieme 

veiligheidshaven. De schuldperikelen in Europa zijn nog niet 
achter de rug. Een verdere besmetting van de onrust in het 
Midden-Oosten is niet denkbeeldig. 

• Op lange termijn hebben regeringen met een hoge schuldgraad er 
alle belang bij om wat inflatie te creëren. Hoe hoger de inflatie, 
hoe sneller de reële schuld krimpt. Een oplopende inflatie is de 
ideale voedingsbodem voor een toenemende goudprijs.  

• Goud in portefeuille leidt op lange termijn tot een meer stabiel 
investeringsresultaat als gevolg van het goede 
diversificatiepotentieel. 

Goudstaven garanderen waardebehoud op lange termijn. Het is een goede manier om weelde door te geven 
van de ene naar de andere generatie. Goudstaven kan men kopen via het eigen KBC-kantoor of via 
gespecialiseerde beleggingsinstellingen zoals ‘Gold & Forex International’. Op de website van deze laatste 
(http://www.gold4ex.be) vindt u tevens een voortdurende up-to-date prijs voor goudstaven gaande van 10 
gram tot één kilogram.  
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Goudmunten zijn een alternatief voor 
goudstaven. De puurheid schommelt 
tussen de 90% en de 99.99%. De 
waarde van de munten wordt 
uitsluitend bepaald door de goudprijs. 
De munten worden uitgegeven door 
verschillende landen zoals de VS, 
Canada, Zuid-Afrika, Australië, 
Mexico, enz. De grootte gaat van 
1/10de ounce tot 1 ounce. Een troy 
ounce is de standaard gewichtsmaat 
voor edelmetalen en stemt overeen 
met 31,1034768 gram.  
Munten van één ounce zijn veruit het 
populairst bij zowel kleine als grote 
beleggers. De (ver)deelbaarheid 
ervan is een groot voordeel. Let bij 
aankoop van de munten wel op de 
premie die u betaalt. Door de grote 
vraag moet u voor de meer bekende 
munten zoals de Krugerrand soms 
een premie betalen van 5% en meer. 
Minder populaire munten 
(bijvoorbeelde de 50 Mexicaanse 
Peso) waar de premies lager liggen, 
zijn dan een valabel alternatief. 
 
 
In plaats van te investeren in nieuwe 
munten kan u ook opteren voor 

zeldzame, oude goudstukken. Bovenop het goudgehalte worden ze gekocht voor hun zeldzaamheid en 
historische en esthetische aantrekkingskracht. Ze bieden een hefboom tegenover de goudprijs: de munten 
nemen sneller in waarde toe dan goud tijdens een stierenmarkt maar verliezen ook forser bij een dalende 
goudprijs. De staat van de munten speelt bij deze investeringen natuurlijk een veel grotere rol dan bij de 
gewone muntstukken. Voor meer informatie verwijzen we u door naar numismatische verenigingen.  
 

Goudrekening 
  
Een goudrekening openen is een andere manier om in goud te investeren. U kan werken via een toegewezen of 
niet-toegewezen rekening. Een dergelijke investering staat gelijk aan het kopen van goudstaven of munten en 
het bewaren ervan in een bankkluis. Bij een goudrekening wordt de aankoop en bewaring evenwel gedaan 
door een goudhandelaar of bewaarinstelling. In geval van een toegewezen rekening worden specifieke staven 
(of munten, indien van toepassing) toegekend aan iedere particuliere belegger. De staven zijn genummerd en 
worden geïdentificeerd door een keurmerk, hun gewicht en hun zuiverheid. De belegger betaalt de bewaarder 
voor de opslag en verzekering. 
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Indien beleggers geen specifiek aan hen toegewezen staven bezitten, spreekt men over een niet-toegewezen 
rekening. Het voordeel is dat er geen opslag- en verzekeringskosten zijn. De bank behoudt zich wel het recht 
voor het goud in leasing te geven wat niet het geval is bij een toegewezen rekening. Rekeninghouders staan 
blootgesteld aan het kredietrisico van de bank net zoals dat zou gelden bij iedere andere soort rekening.  
Merk op dat goudbanken over het algemeen niet handelen in hoeveelheden kleiner dan 1000 ounce. Hun 
klanten zijn dan ook meestal institutionele beleggers en private banken die handelen in opdracht van hun 
cliënten. Andere klanten zijn bijvoorbeeld centrale banken en participanten in de goudmarkt die grote 
hoeveelheden goud willen kopen of lenen.  
 
Alternatieven voor beleggers die een goudrekening willen openen met minder dan 1000 ounce zijn Gold Pool-
rekeningen. Daarbij kan men een gedefinieerd, niet gesegmenteerd belang kopen in een goudpool aan 
goudrekeningen. U hoeft dan bijvoorbeeld maar één ounce te beleggen. Er zijn ook elektronische 'valuta’s' 
beschikbaar, gelinkt aan een goudvoorraad in een toegewezen opslag. Elke hoeveelheid goud kan worden 
gekocht, en deze valuta's maken het mogelijk om goud te gebruiken om wereldwijd online betalingen te doen. 
Let wel op: Digital Currency Providers zijn geen banken en zijn dan ook niet onderhevig aan de regels die 
gelden voor banken. Ga daarom steeds de referenties van de dienstverleners na. Twee gerespecteerde 
operatoren zijn goldmoney.com en bullionvault.com.  
 

Goudcertificaten 
 
Tot slot zijn er nog de goudcertificaten. Vanaf de Amerikaanse burgeroorlog tot 1933 werden deze uitgegeven 
door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Met coupures in dollars werden deze certificaten gebruikt als 
onderdeel van de goudstandaard. Ze konden worden ingeruild voor een gelijke waarde in goud. Vandaag zijn 
het verzamelobjecten geworden. Ze werden aanvankelijk vervangen door zilvercertificaten en later door 
Federal Reserve-biljetten.  
Tegenwoordig bieden goudcertificaten beleggers de mogelijkheid goud te bezitten zonder het daadwerkelijk in 
ontvangst te nemen. Ze worden uitgegeven door afzonderlijke banken in landen als Duitsland en Zwitserland. 
Ze bevestigen het eigendom van een individu terwijl de bank het metaal bewaart ten behoeve van de cliënt. De 
cliënt bespaart zo dus op opslag en persoonlijke veiligheid en wint aan liquiditeit. Hij kan een stuk van de 
middelen (mocht dit nodig zijn) verkopen door simpelweg de bewaarder op te bellen. Een enorm verschil 
tussen goudcertificaten en goudbanken is er dus niet.  
Het enige van overheidswege gegarandeerd edelmetaal certificeringsprogramma ter wereld is het Perth Mint 
certificaatprogramma. Dit programma wordt gegarandeerd door de regering van West-Australië en verspreid 
in een aantal landen. Meer informatie hierover vindt u terug op 
http://www.perthmint.com.au/investment_certificate.aspx.  
 

http://www.perthmint.com.au/investment_certificate.aspx
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ETF’s en goudfondsen 
 
Goud is het fundament van een investeringsportefeuille. Hoe steviger het fundament, hoe veiliger de 
constructie. Stevig verwijst in dit geval ook naar ‘niet vluchtig’. Naarmate de goudinvestering meer liquide , 
gemakkelijker verhandelbaar is, neemt de drang om te handelen toe. De lokroep van tradingwinsten halen de 
bovenhand. Goud als verzekering verandert in goud als investeringsproduct.  
Voor het fundament dragen goudstaven en munten onze voorkeur weg. Voor goud als beleggingsproduct 
maken we de overstap naar Exchange Traded Funds (ETF’s) en goudmijnaandelen. Beleggers kunnen via 
deze producten veel gemakkelijker en sneller in en uit stappen. Ideaal voor een kortetermijnbelegging, maar 
tevens de belangrijkste reden waarom ETF’s niet geschikt zijn als langetermijnbelegging. Een bijkomende 
reden is de jaarlijkse beheersvergoeding / werkingskosten van 0.4% à 0.5%. Die vergoeding wordt afgehouden 
door een jaarlijkse krimp van de hoeveelheid aangehouden goud. Daarmee is meteen duidelijk dat de meeste 
van deze ETF’s het ontvangen investeringsgeld ook effectief investeren in de onderliggende activa.  
 

De twee belangrijkste en meest 
liquide ETF’s op goud zijn de 
SPDR Gold (Isincode: 
US78463V1070, kostenratio 
geschat op 0.4% per jaar) en 
iShares Comex Gold (Isincode: 
US4642851053, kostenratio 
eveneens geschat op 0.4% per 
jaar). Met 41.4 mio ounce goud 
(cijfers december 2010) in 
portefeuille is SPDR Gold meer 
dan 10 keer groter dan de 
iShares-ETF. Het doel van beide 
ETF’s is dezelfde: investeerder 
een gemakkelijke manier 
aanbieden om te beleggen in 
goud. En toch behalen de twee 
ETF’s een licht verschillende 
return (enkele procentpunten) 

voor alle door ons gecontroleerde beleggingsperiodes. Een goede site om de prestaties van ETF’s te 
vergelijken én om het volledige aanbod van ETF’s te raadplegen is www.etf.com.    

Goud van SPRD Gold bewaard in kluis bij beheerder HSBC 

In theorie is de notering van beide fondsen gebaseerd op 1/10de van de goudprijs. In realiteit weerspiegelt de 
prijs de intrinsieke waarde van de fondsen. Van de werkelijke waarde van de goudvoorraad worden de kosten 
en opbrengsten afgetrokken. De verhandelde waarde kan daarenboven soms afwijken van de intrinsieke 
waarde als gevolg van een onevenwicht tussen vraag en aanbod (premie / discount). Dergelijke afwijkingen 
zijn doorgaans slechts tijdelijk. 
 
ETF’s bestaan niet alleen op goud maar tevens op goudmijnen. Market Vectors Gold Miners (Isincode: 
US57060U1007, kostenratio: 0.6%) is daar een voorbeeld van. Op 23 februari 2011 hield dit fonds posities 
aan in 31 goudbedrijven. Op de eerder vermelde site vindt u nog enkele andere ETF’s terug die investeren in 
goudbedrijven. Gezien elke goudmijn-ETF zijn eigen investeringsstijl heeft, kunnen de verschillen in behaalde 
return fors oplopen. 
 

http://www.etf.com/
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Ook via de traditionele beleggingsfondsen kan u in goudmijnproducenten beleggen. Net zoals bij ETF’s gaat u 
best vooraf na in welke activa het fonds investeert. Sommigen investeren alleen in de aandelen van 
goudwinningsbedrijven, andere in bedrijven die ook andere mineralen dan goud delven. Verder zijn er nog die 
zowel in futures als mijnaandelen investeren en tot sloten investeren sommigen gedeeltelijk in mijnaandelen 
en gedeeltelijk in het onderliggende metaal (metalen). Het nadeel van beleggingsfondsen is dat ze maar eens 
per dag verhandeld worden in tegenstelling tot de continue verhandelbaarheid van ETF’s (zoals aandelen). 
Vaak is de kostenstructuur van fondsen ook zwaarder dan die van ETF’s. Daartegenover staat een doorgaans 
meer dynamisch beheer.  
 

Let op! Investeren in 
goudmijnproducenten (of fondsen van 
goudmijnproducenten) verschilt grondig 
van een directe belegging in goud. Het 
waarderingspotentieel van een 
goudwinningsbedrijf hangt af van de 
marktverwachtingen voor de toekomstige 
goudprijs, de kosten van het delven, de 
waarschijnlijkheid van andere 
goudvondsten en verschillende andere 
factoren. Een succesvolle belegging in een 
goudbedrijf hangt daarom deels af van de 
toekomstige inkomsten en het 
groeipotentieel van het bedrijf en dus niet 
alleen van de goudprijsevolutie. 

 

 
 
   

 
De koersevolutie van goudmijnen is dan 
ook heel wat beweeglijker dan de 
goudkoers zelf, zowel op korte (gafiek 
hierboven) als op lange termijn (grafiek 
hiernaast). Hun volatiliteit overstijgt 
tevens die van de meeste andere 
beursgenoteerde bedrijven. Want terwijl 
goudmijnbedrijven onderworpen zijn aan 
dezelfde risicofactoren die de prijzen van 
de andere aandelen beïnvloeden, zijn er 
aanvullende risico’s gerelateerd aan de 
mijnindustrie in het algemeen en aan de  
mijnbedrijven in het bijzonder. 
Koersschommelingen van 10% en meer 
van de ene op de andere dag zijn niet 
uitzonderlijk. 

 

 
 

 



14:31 

 
February 28, 2011                                                       

20 
 

nline beleggen eenvoudig Bolero maakt o 
 
 
 
 
 
 

Afgeleide producten 
 
Met goudaandelen komen we in de buurt van speculatie. Echt speculeren wordt het / kan het worden wanneer 
men werkt met opties. Via een optie koopt men het recht, maar niet de plicht, goud (of goudmijnen) aan te 
kopen (een ‘call’ optie) of te verkopen (een ‘put’ optie) tegen een vooraf bepaalde prijs. De optie is slechts 
geldig voor een bepaalde periode.  
Opties kunnen ook deel uitmaken van een indekkingsstrategie. Stel dat u vreest voor een nieuwe correctie van 
de aandelenmarkten en u beschikt over een grote portefeuille van aandelen. Stel tevens dat u er van overtuigd 
bent dat, ondanks de reeds hoge goudprijs, goud aan de vooravond staat van een explosie als gevolg van 
paniek. Of dat u meent dat inflatie op lange termijn onvermijdelijk wordt door de globale monetaire 
expansiepolitiek.  
U kan dan een langlopende call optie op goud kopen met een uitoefenprijs van pakweg 1,600 dollar per ounce 
en een looptijd tot bijvoorbeeld einde 2013. Komt uw voorspelling uit, dan is een verdubbeling van de inzet of 
meer mogelijk. U compenseert zo iets van het verlies dat u op de rest van de aandelenportefeuille zal 
incasseren. Stijgt de goudprijs niet omdat de huidige situatie volledig opklaart, of omdat goud net als alle 
andere activa gedumpt wordt als gevolg van verplichte verkopen door hefboomfondsen (zie juli – oktober 
2008), dan verliest u waarschijnlijk uw volledige optie-investering. In het eerste geval (de hemel klaart op) 
wordt het verlies gecompenseerd door de stijgende aandelenportefeuille. In het tweede geval lijdt u een dubbel 
verlies.  
 
Een alternatieve indekkingsstrategie gaat via turbo’s. Deze lijden niet onder een slinkende tijdswaarde zoals 
opties vermits ze geen afloopdatum hebben. Wel kan u doorheen de tijd uitgestopt worden omdat de goudprijs 
door de stop-loss koers van de betreffende turbo is gegaan. Investeren in opties en turbo’s vereist zoals u kan 
lezen een specifieke kennis van de betreffende producten. Ze zijn niet voor alle beleggers weggelegd. 
 

Goudaandelen 
 
“Beleggers investeren 100% in de hoop op een return van 10%. Speculanten beleggen 10% en hopen op een 

return van 100%.”  
 
Goudaandelen is voor speculanten. Ze leveren potentieel gigantische opbrengsten op. Daartegenover staat een 
groter dan doorsnee risico op forse verliezen. De evolutie van de goudprijs versus goudaandelen tijdens de 
uitverkoop van juni tot oktober 2008 laat weinig aan de verbeelding over. Van maart tot oktober 2008 gaf de 
goudprijs 30% prijs. Hefboomfondsen en banken, wanhopig op zoek naar cash om beleggers terug te betalen, 
smeten alles de deuren. Goudaandelen kelderden gemiddeld met 69% en presteerden daarmee slechter dan -
43% return van de gewraakte financiële sector.  
Deze prestatie is niet representatief voor de typische goudprestatie tijdens crisissen. Sinds 1970 (einde vaste 
goudprijzen) gold dat hoe slechter de algemene marktprestatie was, hoe beter de relatieve prestatie van 
goudmijnen. Ook tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30 waren de goudmijnbedrijven de uitzondering op 
de algemeen dalende trend. HomeStake Mining Company vertienvoudigde van 1926 tot 1935 van 50 naar 500 
dollar. Van 1929 tot 1932 donderde de Dow Jones Industrial 89% lager.  
De reden voor die uitzonderlijk sterke prestatie? De winst per aandeel nam toe van 3 tot 32 dollar per aandeel 
van 1929 tot 1935. Het cashdividend nam toe van 7 dollar per aandeel tot 56 dollar per aandeel. De banken 
betaalden ondertussen een rente van 1% op deposito’s. Goudaandelen – Homestake Mining in ieder geval 
want andere historieken vonden we niet terug – bleken een goede vluchtheuvel.  
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Het voorbeeld toont aan dat 
goudaandelen niet zomaar een 
beter dan gemiddelde prestatie 
neerzetten. De onderliggende 
evolutie van de winsten was 
voorspoedig. De vraag die 
zich vandaag stelt is of dit 
deze keer ook het geval zal 
zijn.  

 

Een hoge goudprijs, naast tal 
van andere factoren die in 
rekening genomen moeten 
worden, draagt daar 
ongetwijfeld toe bij. 
Goudmijnen profiteren van 
een hoge goudprijs. De 
kostprijs om het edele metaal 
uit de grond te halen, blijft 
gelijk maar de verkoopprijs 
loopt op. De hoge goudprijs 

ondersteunt de goudreserves die aanwezig zijn in de goudmijnen.  

 
 
 

 
Vandaar dat vele analisten de evolutie van de goudmijnen versus de goudprijs als een goede indicator zien 
voor de relatieve onder- of overwaardering van de goudmijnen. Deze ratio toont vandaag een relatief neutrale 
waardering.  
Opvallend in bovenstaande grafiek is het verschil in relatieve waardering tijdens de periode 1970-1990 
tegenover de periode 1990 tot vandaag. Welke van de twee periodes het meest relevant is voor de inschatting 
van de huidige waardering is onduidelijk. Op iets kortere termijn verwachten we opstoot van de inflatie. 
Sommige economen vrezen zelfs voor een sterk oplopende inflatie en verwijzen naar de nare jaren ’70. De 
recente stijging van de olieprijs is echter niet zozeer het gevolg van een toegenomen vraag, wel van een 
slinkend aanbod als gevolg van de onrusten in het Midden-Oosten. De impact op de economische groei zal 
dan eerder negatief zijn en deflatoir van aard. Dat zou dan pleiten voor een toepassing van de waarderingsvork 
van 1990 tot vandaag met een eerder goedkope relatieve waardering van de goudaandelen als conclusie. . 
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KBC Securities volgt de waardering van goudaandelen niet actief op. Ook wij zijn met onze beperkte kennis 
van goudbedrijven niet in staat om u optimaal te adviseren. Onderstaande tabel is een goed startpunt om de 
zoektocht naar een potentiële aankoopkandidaat aan te vatten. We raden echter sterk aan bijkomende 
informatie in te winnen. Een alternatief is een gediversifieerde portefeuille van goudmijnen te kopen via een 
ETF (zoals de eerder vermeldde Market Vectors Gold Miners (Isincode: US57060U1007). Wat u ook doet, 
weet dat investeren in goudmijnen potentieel zeer lucratief is maar steeds enorm speculatief. Investeer er 
daarom maximaal 5% van uw aandelenkapitaal in. 
 

 Land Isin-code Aanbeveling1

AngloGold Ashanti Ltd. Zuid-Afrika ZAE000043485 OPBOUWEN
Centerra Gold Inc. Canada CA1520061021 HOUDEN
DRDGOLD Ltd. Zuid-Afrika ZAE000058723 AFBOUWEN
Gold Fields Ltd. Zuid-Afrika ZAE000018123 AFBOUWEN
Goldcorp Inc. Canada CA3809564097 OPBOUWEN
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Zuid-Afrika ZAE000015228 HOUDEN
IAMGOLD Corp. Canada CA4509131088 OPBOUWEN
Kinross Gold Corp. Canada CA4969024047 OPBOUWEN
Newmont Mining Corp. VS US6516391066 OPBOUWEN
Randgold Resources Ltd. VK GB00B01C3S32 OPBOUWEN
Royal Gold Inc. VS US7802871084 OPBOUWEN
Yamana Gold Inc. Canada CA98462Y1007 OPBOUWEN
Bron: FactSet, 1 consensus aanbeveling op 24/02/2011

OVERZICHT ENKELE GOUDMIJNEN & CONSENSUS AANBEVELING
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1Short-run and Long-run Determinants of the Price of Gold, Eric J. Levin & Robert E. Wright, Juni 2006 
2The Behavior of Gold Under Deflation, Sam Hewitt, Maart 2006 
3Gold as a Hedge against the US Dollar, Forrest Capie, Terence C Mills and Geoffrey Wood, 2004 
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D i s c l a i m e r  
Copyright © KBC Securities. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier 
gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. 
 
Dit is een publicatie van KBC Securities. Er kan niet worden gewaarborgd dat de voorgestelde 
scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch dat ze in de realiteit tot 
uiting zullen komen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter 
informatief en aan veranderingen onderhevig.  
Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. De accuraatheid, de volledigheid 
en de tijdigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd. In de mate de aanbevelingen inzake 
aandelen gebaseerd zijn op analyserapporten van KBC Securities, dienen de aanbevelingen steeds 
gelezen te worden in samenhang met voormelde analyserapporten. Met betrekking tot voormelde 
aanbevelingen wordt verwezen naar www.kbcsecurities.be/disclosures voor specifieke informatie inzake 
belangenconflicten. 
KBC Securities garandeert geenszins dat enige van de behandelde financiële instrumenten voor u 
geschikt is. KBC Securities verstrekt langs deze weg geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U 
aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie.   

 

http://www.kbcsecurities.be/disclosures
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BOLERO MAAKT ONLINE BELEGGEN EENVOUDIG 
 
 
 
Gratis online toegang tot alle analistenrapporten van KBC Securities? 
 
Het kan! Dankzij Bolero. 
 
 

 
 
 
Bolero is de online beleggingsservice van KBC Securities.  
 
Koop en verkoop in realtime op alle belangrijke beurzen. 
 
Alle beursgenoteerde producten: naast aandelen ook opties, trackers, turbo’s, etc. 
 
De beste prijs-kwaliteit van de Belgische markt. 
 
Een kwaliteitsvolle service. 
 

Meer info?  
Surf naar www.bolero.be of bel naar onze gespecialiseerde orderdesk op het nummer: 078/353.353. 

 
 

http://www.bolero.be/
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