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ordt best belegging 2010’
irote beleggers verwachten dat edelmetaal ook steeds meer gebruikt zal worden als ‘reservemunt’

iskia Jonker
rnsterdam

~rmogensbeheerders, centrale
inkiers en fondsmanagers den
‘n dat goud ditjaar de best pres
rende beleggingscategorie
jrdt. Dat blijkt uit een enquête
n UBS. Hedgefondsrnanagers
iven vorigeweek tijdens een con-
es al aan dat het edelmetaal be
ngrijk blijft voor beleggers.
De goudprijs bereikte maandag
n recordniveau van $1265,30

or een ‘troy ounce’. Ditjaar steeg
prijs van goud al met 13% door

it beleggers zich probeerden te
schermen tegen de Europese
huldencrjsjs. Daarmee deed het
[elmetaal het beter dan andere
ondstoffen. Marktspelers den
n dat de prijsstijging zal aan
)uden.
UBS hield vorige week in Zwit
rland een enquête onder 8o be
ngrijke spelers in de financiële
ctor met de vraag welke beleg
t~gscategorie het de rest van het
~r het best zal doen. Van de on
rvraagden gaf 30% aan dat goud
t best zal presteren, omdat be
~gers een veilige haven blijven
eken voor de economische on
kerheid.
Na goud kwamen aandelen we
Ldwijd als tweede categorie uit

de bus: 25% gafaan dat die catego
rie het dit jaar het als beste zal
doen, gevolgd door Amerikaanse
staatsobligaties.

Volgens analisten van UBS blijft
goud het goed doen ‘zolang de
angst voor wereldwijde schulden
crises aanhoudt’. Dat meldt pers
bureau Bloomberg. Uit de enquête
bleek overigens ook dat bijna 25%
van de respondenten verwacht dat
goud de belangrijkste ‘reserve-
munt’ van de wereld wordt.

Die uitkomst sluit aan bij een
hedgefondsencongres dat vorige
week in Monaco werd gehouden.
De Amerikaanse fondsmanager
Mike Novogratz van Fortress In
vestment Group zei toen: ‘Goud is

een munteenheid geworden.’ Op
dit moment is de Amerikaanse
dollar de reservemunt. Dat bete
kent dat overheden en grote in
stanties die valuta vaak in grote
hoeveelheden achterde handhou
den als onderdeel van de reserves.

Maar het vertrouwen in de Ame
rikaanse dollar is gedaald sinds de
kredietcrisis. De Amerikaanse cen
trale bank heeft de drukpersen
aangezet om banken te redden.
Daardoor is de munt minderwaard
geworden. In goud lijken partijen
van over de hele wereld wel vertrou
wen te hebben: dat kan immers
niet worden bijgedrukt.

Hugh Hendiy, fondsmanager
van Eclectica viel Novogratz bij:

‘Goud zou 10% van elke portefeuil
le moeten bedragen. En dan niet
in goudtrackers maar in fysieke
vorm.’ Beleggen in etf s, die de
prijs van goud volgen, levert vol
gens hem namelijk tegenpartijri
sico op.

Verschillende grote hedge
fondsmanagers hebben ruime po
sities in goud. Zo heeftJohn Paul
son, die miljarden verdiende door
op een dalingvan bepaalde Ameri
kaanse hypotheken te gokken, $3
mrd aan goud. In zijn fonds van
$35 mrd is goud zelfs zijn grootste
positie. George Soms, de beruchte
fondsmanager die in 1992 het En
gelse pond opblies, heeft ook 10%
van zijn fonds in goud.

Hedgefondsmanagers
stoppen 10% van hun
portefeuilles in goud
omdat het beschermt
tegen inflatie en in
tijden van deflatie
beter presteert dan
aandelen
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Volgens hen beschermt goud zo
wel tegen inflatie als tegen deflatie.
Bij deflatie zal goud niet veel ople
veren, maar hetwel beter doen dan
aandelen. En hoewel de goudprijs
net een nieuw record bereikte, is
het edelmetaal volgens analisten
van UBS nog redelijk betaalbaar.
‘Gekeken naar productiekosten is
goud nietgoedkoop’,aldushetrap
port van UBS. Maar vergeleken met
andere beleggingscategorieën, zo
als olie ofaandelen, is goud ‘op zijn
minst goed geprijsd of zelfs goed
koop’.

Analisten van UBS denken ook
dat de goudprijs de komende
twaalf maanden naar $1500 voor
een troyounce stijgt. ‘Elke prijs on
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derde $1200 is een koopmoment
Centrale banken lijken nu 00]

tot de kopers te behoren. Dinsda~
werd bekend dat de goudreserve~
van Saudi-Arabië zijn verdubbek
van 143 ton naar 322,9 ton. Da
maakte de World Gold Council, dl
lobbyclub van de goudsector, be
kend. Die stijgingiswaarschijnlijl
niet helemaal het gevolg van nieu
we aankopen, maarvan een hertel
ling. Saudi-Arabië heeft op ditmo
ment voor $7 mrd in goud. Daar
mee komthet land op de zestiend
plek van goudeigenaren.

Volgens analisten heeft Saudi
Arabië wel deels bijgedragen aar
de prijsstijging van goud van d
laatste tijd. China maakte onlang~
bekend dat het 1000 ton aan gouc
in handen heeft, veel meer dar
voorgaande jaren. Van Rusland en
de Fiippijnen is ook bekend dat zij
de afgelopen maanden hun posi
ties in goud hebben uitgebreid.

Het lijkt er daarmee op dat cen
trale banken voor het eerst in twee
decennia weer nettokopers zijn
van goud. De afgelopen jaren
bouwden ze hun posities in goud
juist af. Ook Europese centrale
banken zijn gestopt met hetverko
penvangoud.

Actuele beursverslagen op
www.fd.nl/beurzen
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Europese Centrale Bank Mais refinancing operations 1,00
Europese Centrale Bank Marginal landing facility 1,75
Eoraneçe Cantrala Rank ~ f~TIt,, fl ‘~
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13/05/09 1,25
13/05/09 -— 2,25

Amsterdam
EURO USD GBP CHF JPY SEK DKK NOK

EURO 1 1,2258 0,83400 1,3622 111,09 9,5580 7,4419 7,9330 1
USD 0,81579 1 0,63037 1,1113 90,627 7,7974 6,0711 6,4717
C,RP 1 1005 1 a~on 1 10505 102 11 ,,cn 0
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Uftst. MTS
bedrag fixing

4.247 145,01


