Beleggen in goud helemaal hip

Steeds meer mensen houden hun oog op de bijzondere grondstof goud. Het edelmetaal goud is
al sinds mensenheugenis populair vanwege de prachtige, geheel roestvrije structuur.
Tegenwoordig is goud enorm populair als belegging, in dit artikel bekijken we wat de
mogelijkheden tegenwoordig zijn om in goud te beleggen.

In goud beleggen

Veel mensen beleggen in goud door fysiek een aantal ounces aan te schaffen. De afgelopen
jaren is de prijs de lucht in geschoten waarbij de prijzen zich ver boven de 1000 dollar bevinden.
Een kleine hoeveelheid goud heeft dan ook al erg hoge waarde. Wanneer je fysiek goud gaat
kopen is het belangrijk om rekening te houden met alles wat er bij komt kijken.

Bij het kopen van goud moet je immers ook de opslag voorzien. Doordat de waarde van goud
zo hoog ligt zullen dieven je goudstaven maar al te graag meenemen, en zonder een goede
verzekering kan dit een erg dure grap worden. Bij beleggingen in goud is het daarom altijd
belangrijk om, wanneer je het goud zelf gaat opslaan, te zorgen voor een stevige kluis in
combinatie met een goede verzekering.

Het is soms ook mogelijk om je bank of de instelling alwaar je het goud koopt het goud te laten
opslaan. Op die manier kan het goud niet plotseling verdwijnen. Houd er wel rekening mee dat
banken vaak kosten berekenen voor het fysiek opslaan van goud: de kosten van het fysiek
opslaan van goud kunnen flink oplopen.
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Aandelen van mijnbouwbedrijven kopen
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In plaats van fysiek te beleggen in goud, is het ook mogelijk om aandelen te kopen in
goudmijnen. Door een aandeel in een goudmijn te kopen word je mede-eigenaar van het bedrijf
en deel je mee in de winst van de onderneming; bovendien kan je profiteren van koerswinsten
bij een stijgende koers. Het kopen van aandelen is tegenwoordig erg eenvoudig en kost vaak
maar enkele minuten.

Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er naast de goudprijs ook andere
factoren bepalend zijn voor de koers van een goudmijn. De solvabiliteit, liquiditeit en
bedrijfsresultaten spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol bij de uiteindelijke koers van het
aandeel. Alhoewel er een positieve correlatie is tussen de goudprijs en de prijs van de
gemiddelde goudmijn hoeft dit verband niet altijd van toepassing te zijn: let daarom altijd op de
resultaten van het individuele bedrijf!

Speculeren op de prijs van goud

Het is tegenwoordig door middel van futures, warrants of CFD’s ook mogelijk om te speculeren
op de prijs van goud. Je maakt dan een voorspelling naar aanleiding van de prijs van dit
bijzondere edelmetaal waarbij je op de korte termijn erg veel geld kunt verdienen. Alhoewel het
handelen in goud via dit soort instrumenten risicovoller is dan het fysiek aanschaffen van goud
of het kopen van aandelen in mijnbouwbedrijven is het met deze manier wel mogelijk om
ontzettend veel te verdienen.

Dit is een gastartikel van de redactie van www.beleggen.info
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