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Sprekers

▶ Karel Mercx

▶ Beleggingsspecialist Beleggers Belangen

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Het webinar

▶ Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief

▶ Chatten

▶ Stel uw vragen in de chat

▶ Team van LYNX is ingelogd

▶ Enquête



TIP1: Short WTI-olie (net als bij het debat van 2014)



Het aantal plekken dat er olie uit de grond komt (VS) 



Olie staat 100% hoger dan een jaar geleden:



Er komt op 70% meer plekken olie uit de grond:



Dagelijkse olieproductie VS



Enorme technologische vooruitgang:

Op 12 september 2014 was de dagelijkse 
Amerikaanse olieproductie: 8,83 miljoen vaten per 
dag. Dit is de optelsom van 1609 verschillende 
boorplatformen.

Begin 2017 was de dagelijkse Amerikaanse 
olieproductie 8,77 miljoen vaten per dag. Dit is de 
optelsom van 529 verschillende locaties. 



Olievoorraden VS zijn hoog:



De belegging:



Tip 2: De goudmijnaandelen



Beleggers kijken op drie manier naar goud:

• De beleggers die NOOIT in goud zullen beleggen. De crisis is niet 
structureel, maar cyclisch. De centrale banken hebben met QE en lage 
rentes een depressie voorkomen.

• De beleggers die MISSCHIEN in goud zullen beleggen. Een schuldencrisis 
valt niet op te lossen met meer schuld, maar deze beleggers twijfelen 
ook of een belegging in goud wel de oplossing is.

• De beleggers die ALTIJD in goud beleggen. Er zal een reset plaatsvinden 
en goud zal sterk stijgen.



De misschien-beleggers laten zich leiden door de prijs



Waarom ben ik fan van goud:
• De Zwitserse centrale is geld aan het bijdrukken om aandelen te kopen. 

Zij hebben 2709 verschillende posities. De drie grootste zijn: Apple ($ 
1,8 mrd), Microsoft ($ 1,3 mrd) en ExxonMobil ($1, 1 mrd).

• De Japanners drukken nu zo veel geld bij dat ze in de 225 grootste 
beursgenoteerde bedrijven van Japen een Top10 aandeelhouder zijn.

• Het wordt alleen maar gekker. In een jaar tijd is de snelheid van de 
geldpers toegenomen van 110 naar 180 miljard dollar per maand. 

• De prijs van goud (en vooral goudmijnindex) staat een stuk lager dan 5 
jaar geleden. De prijs van elke belegging volgt uit de waardering tijdens 
aankoop. 



TIP3: Koop Bitcoin boven de $1200,00



Outlook 2017



1) De kredietzeepbel in China knapt (wereldwijde recessie)



De grootste kredietzeepbel op de wereld



Devaluatie (aug 2015)



AEX min 20%



Toch weer de schulden opblazen



De Chinese valuta voorraden



Het verkopen van Amerikaanse staatsobligaties



De dollar is in 2017 met stip de sterkte munt



Problemen in Europa



Problemen in Europa



Nooit vergeten:



Beleggers Belangen Academy


