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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

In de voorbije jaren hebben veel jonge beleggers hun 
geluk beproefd met crypto’s terwijl goud  voor veel oudere 
beleggers een populaire alternatieve belegging bleef. 
Nadeel van goud is wel dat er geen rente of dividend 
word betaald en koerswinst de allesbepalende factor 
is. Hierbij dient men zich wel te realiseren dat de koers 
van de USD een factor is om rekening mee te houden. 
Een alternatief voor goud is een belegging in aandelen 
van ‘Gold Producers’. De meest prominente spelers zijn 
Newmont Corporation en Barrick Gold. Beiden hebben een 
jaaromzet van zo’n $ 12 miljard en een netto winst marge 
van zo’n 15%. Mede doordat deze ondernemingen een 
sterke balans hebben, betaalt men nu zo’n 4,5% dividend 
per jaar. Interessant is wel dat, ondanks dat de goudprijs 
dit jaar redelijk stabiel is gebleven, de koersen van de grote 
goudproducenten dit jaar gemiddeld 21% lager staan. Als 
belangrijkste reden worden de hogere kosten genoemd 
(3-5%) maar men gaat voorbij aan het feit dat dat onder 
andere Barrick Gold rekent met een licht hogere productie. 
Nu is het altijd lastig om de beste aandelen in een sector 

te selecteren en tegelijkertijd het concentratierisico laag te 
houden. Mede daarom is een ETF (Exchange Traded Fund) 
een goed alternatief. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar 
de iShares Gold Producers ETF met een exposure naar 61 
aandelen. Zoals de grafiek laat zien staat de koers op net 
geen $ 11,-- en noteert deze ETF nu ruim $ 5,-- lager ten 
opzichte van medio april dit jaar, kort na de Russische inval 
in een deel van Ukraine. In de voorbije jaren presteerden 
de aandelen van goudproducenten vooral goed ten tijde 
van een crisismoment. Denk daarbij aan Brexit in 2016, 
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De inflatiecijfers (HICP) in de Eurolanden waren ook afgelopen maand ongezond hoog. 
Het gemiddelde cijfer kwam uit op 8,9% met de Baltische staten als grote uitschieters 
waar de inflatie is opgelopen tot ruim 21%. Opvallend is dat het Franse inflatiecijfer 
(kernenergie) op slechts 6,8% uit is gekomen. Nederland eindigde in juli met 11,6% in de 
middenmoot. Opnieuw was energie met een prijsstijging van 39,7% de grote aanjager 
waarbij moet worden opgemerkt dat de gasprijs (Dutch TFF gas) in een paar weken tijd 
is verdubbeld. Opvallend is wel dat de Duitse 10-jaars rente sinds half juni is gedaald 
van 1,75% naar inmiddels 0,75% (niveau 2018). En dan te bedenken dat de ECB lijkt te 
zijn begonnen aan een reeks van renteverhogingen als gevolg waarvan de korte rente 
straks, net als in de VS, hoger staat dan de lange rente. De conclusie is dan ook dat 
de rente ook nu geen compensatie biedt voor de extreem hoge inflatie. Opvallend is 
ook dat de goudprijs, gemeten in USD, dit jaar 3% lager staat en niet reageert op de 
inflatiecijfers. Sterker, ondanks al het economische tumult van de laatste jaren staat de 
goudprijs nu op hetzelfde niveau als in de zomer van 2011. Het grote verschil is dat de 
USD nu 40% sterker is.           
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iShares DAX ETF   
Van de grote Europese aandelen indices blijft de Duitse DAX ver achter. Met -15% YTD en een stand van 13.600 
is er op ruimte voor een inhaalslag. Want wie kijkt naar de samenstelling van de Franse CAC40 (-9%) en de Britse 
FTSE 100 (+1%) kan zien dat er weliswaar verschillen zijn maar ook dat de aandelen in de DAX gemiddeld genomen 
relatief goedkoop zijn. Wat te denken van aandelen BMW die nu tegen een k/w van 3,5 worden verhandeld en 
bijna 9% dividend betalen. Redenen genoeg waarom het Julius Fund de positie in de iShares DAX ETF onlangs heeft 
vergroot. ■ 

ECB grijpt weer in  

Het was even schrikken in Frankfurt toen de Italiaanse 
kapitaalmarkt rente in juni omhoog schoot. Met een 
10-jaars rente van net geen 4,25% was er sprake van 

een verdubbeling in 2 maanden tijd. En dus moest 
de ECB ingrijpen. Niet alleen met woorden maar ook 
met daden. Zoals onderstaande afbeelding toont 
heeft de ECB onder het PEPP programma (pandemic 
emergency purchase programme) nog maar wat extra 
obligaties gekocht van Zuid-Europese landen om 
duidelijk te maken dat een te hoge rente in met name 
Italië niet gewenst is. Niet geheel verassend is dat 
de kapitaalmarkt rentes in alle Eurolanden sindsdien 
flink zijn gedaald en de euro verder is verzwakt. Voor 
de economen onder ons: dat is slecht nieuws voor de 
toch al hoge inflatie. Zoals al eerder opgemerkt vaart 
de ECB steeds meer een politieke koers en is het zeer 
de vraag of de ECB ook echt zal doorpakken om de 
inflatie omlaag te brengen.     
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