Bodem goudprijs in zicht?

De goudprijs maakte een dramatische daling door de afgelopen week. Dit zal menig belegger
in goud, op z'n zachtst gezegd, een wat ongemakkelijk gevoel hebben gegeven. Afgelopen
vrijdag zette goud een spectaculaire daling in na geruchten dat de Cypriotische centrale bank
over zou gaan tot het verkopen van goud. Verkopers van het gele metaal vielen over elkaar
heen om hun goud op de markt te dumpen en dit resulteerde in een slotstand voor de week van
1477 dollar per ounce.

De vraag is nu of deze laatste selloff wel zo erg is voor goudbeleggers. Het kan ook een "once
in a lifetime opportunity" zijn om in te stappen op de absolute bodemprijs. De meeste analisten
zijn het er over eens dat de fundamentals voor goud nog steeds erg goed zijn. Quantative
Easing (geld creatie) is nog steeds in volle gang in de VS en ook in o.a. Europa en Japan staan
de geldkranen nog wagenwijd open. Dit alles is gunstig voor een hogere goudprijs. Beleggen is
vooruit zien en je niet laten leiden door de waan van de dag, in dit geval: het negatieve
sentiment rond goud. In de nabije toekomst zou er heel goed een prijs van meer dan $2000 op
de borden kunnen staan. In dat licht bezien is dit dus een erg gunstige periode voor de echte
goudbelegger. Een periode waar hij later in weemoed aan terug zal denken als zijnde een tijd
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waarin goud, spotgoedkoop, voor onder $1500, kon worden aangeschaft.
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Er zijn verschillende manieren waarop kan worden geprofiteerd van de huidige lage prijzen. U
kunt het fysiek aanschaffen bij een van de vele goudhandelaren. Een andere interessante
mogelijkheid is om goud online te kopen via GOLDREPUBLIC . Dit bedrijf verzorgt ook metteen
de opslag van het aangeschafte goud in kluizen in Amsterdam, Frankfurt en Zürich.
Aanwezigheid van het goud is gegarandeerd en wordt regelmatig onafhankelijk gecontroleerd.
U koopt dus werkelijk fysiek metaal en geen papieren belofte.

Een andere interessante mogelijkheid is er een die meer geschikt is voor speculatie op de wat
kortere tot middellange termijn. Het betreft dan de handel in goud m.b.v. cfd's. Aan en
verkopen gaat zeer eenvoudig en is vrij van transactiekosten. met cfd's handelt u met een
hefboom. Bewegingen naar boven en naar beneden toe worden dus versterkt. Dit maakt het
beleggen met cfd's wat meer risicovol. Het is dan ook meer geschikt voor de wat meer ervaren
beleggers. Wanneer u in de buurt van de bodem instapt zijn er echter zeer hoge rendementen
mee te behalen.

Wat tegenwoordig ook mogelijk is, is beleggen in goud met binaire opties . Met binaire opties
kan op eenvoudige manier snel geld verdiend worden aan een stijgende, maar ook een dalende
goudprijs.
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