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Grondstoffen en edelmetalen
Beleggen in goud
Goud werd door de eeuwen heen als betaalmiddel gebruikt. Maar ook vandaag nog nemen bezorgde beleggers
hun toevlucht tot dit edele metaal, vooral als ze turbulente tijden of een grote waardevermindering van hun munt
verwachten.
Goud brengt in principe niets op, althans niet in de vorm van een intrest. Goud wordt algemeen beschouwd als
een beschermingsmiddel tegen inﬂatie of als andere beleggingen verlieslatend dreigen te worden. In het verleden
was het inderdaad vaak zo dat, als de kost van levensonderhoud steeg, de prijs van het goud ook toenam. Deze
bescherming is echter meestal enkel op lange termijn een realiteit. Op korte termijn kan de waarde van goud erg
schommelen.
Er zijn 4 manieren om in goud te beleggen, voor verschillende beleggersprofielen:
• Goudstaven en -munten: u kunt fysiek goud kopen via uw bank of via een gespecialiseerde instelling. U kunt
dit goud dan in een kluis bewaren. Pas op met verzamelstukken: u betaalt speciale goudmunten meestal
meer dan hun waarde in goud.
• Goudtrackers: dit zijn beleggingsfondsen waarvan de koers met de goudkoers overeenkomt. Ze kopen goud
aan wanneer er bijkomend geld in het fonds belegd wordt. Zo investeert u onrechtstreeks in goud zonder het
zelf te moeten bewaren.
• Goudmijnen: u kunt aandelen kopen van goudmijnen. Als de koers van het goud de hoogte in gaat, dan is de
kans groot dat de koers van uw aandeel ook stijgt. Maar zoals elk bedrijf, kan een mijn ook door moeilijke
periodes gaan of zelfs failliet gaan.
• Afgeleide producten: voor doorwinterde beleggers die niet vies zijn van risico’s, zijn er financiële afgeleide
producten die speculeren op de goudkoers. Deze producten kunnen veel opbrengen, maar u kunt er ook alles
- en zelfs meer dan uw oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag - mee verliezen. Wees hiermee voorzichtig!

Beleggen in andere grondstoffen?
Beleggen in andere grondstoffen zoals olie, metalen en landbouwproducten kan in principe ook. Maar de risico’s
hiervan zijn heel groot: de koersen van grondstoffen kunnen snel veranderen door speculatie. Beleggen in
grondstoffen vraagt veel opvolging en een zeer goede kennis van de financiële markten.
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Weet u dat...
✒ u op verschillende manieren kan beleggen in edelmetalen?
(aankoop goudstaaf/goudstukken, indirecte aankoop via goudmijnaandelen of derivaten)
✒ de goudprijs vaak anders evolueert dan de koersen van andere activa? Dat daardoor een goudbelegging
beschouwd kan worden als een soort verzekering voor de rest van het vermogen.?
✒ het bezit van goud geen enkel inkomen oplevert?
✒ beleggen in grondstoffen u kan beschermen tegen een stijging van de inflatie?
✒ de evolutie van de koers van grondstoffen zeer volatiel is en sterk varieert van de ene grondstof tot de andere?
(reden: volatiele prijzen, valutarisico, evolutie rentetarieven beïnvloedt de prijs)

Meer weten over grondstoffen en edelmetalen?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
Bepaalde passages uit deze informatiefiche werden overgenomen van de site www.wikifin.be
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