De psychologie achter beleggen in goud

De edelmetalen zitten de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. De koersen van goud
en zilver staan al maanden onder druk en het sentiment wordt steeds negatiever. In de media
worden steeds vaker koersdoelen genoemd van 1000 dollar per ounce goud of zelfs lager. De
stemming op de edelmetaalmarkt lijkt niet slechter te kunnen worden, maar dat is nou juist wat
de edelmetalen nu aantrekkelijk maakt. De geschiedenis leert dat als het sentiment onder
beleggers een dieptepunt heeft bereikt, de koersen op het punt staan aan een spectaculaire
stijging te beginnen.

2008

De laatste keer dat we dit zagen op de edelmetaalmarkt was eind 2008. Goud noteerde toen
onder de 700 dollar per ounce. Nog geen 3 jaar later bereikte de goudprijs een recordhoogte
van meer dan 1900 dollar per ounce. Een hele mooie winst voor de dappere belegger die op
het dieptepunt instapte.

De belegger die in (junior) edelmetaalmijnen stapte heeft zelfs nog meer verdiend. De aandelen
van deze bedrijven stegen vaak met enkele honderden procenten.
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Ook nu weer staan we op een vergelijkbaar punt als eind 2008. De kansen zijn enorm voor de
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beleggers met durf. Achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk. Je pakt de grafiek er bij en
het is duidelijk wanneer je in had moeten stappen. Alle indicatoren gaven het toen ook aan,
maar waarom was het dan toch zo moeilijk? Waarom waren er zo weinig beleggers die het
aandurfden om eind 2008 edelmetalen of goudmijnaandelen te kopen? Het antwoord is:
kuddegedrag! Het is niet leuk om te horen, maar wij mensen zijn gewoon kuddedieren. Vele
psychologische onderzoeken hebben onomstotelijk bewezen dat het voor ons extreem moeilijk
is om tegen de massa in te gaan. Als we puur zelfstandig een weloverwogen beslissing kunnen
nemen dan gaat het vaak wel goed, maar als we iedereen om ons heen het tegenovergestelde
zien doen van wat wij denken wat juist is dan gaan we aan onszelf twijfelen. En het blijft niet bij
twijfelen. We laten ons als makke schapen over de spreekwoordelijke dam leiden en trappen
iedere keer weer in dezelfde val.

Toch is niet alles verloren. Wij zijn geen schapen, maar mensen met een brein dat zelfstandig
na kan denken. We gedragen ons alleen vaak als schapen. Maar het goede nieuws is dat we er
voor kunnen kiezen om dat niet te doen. En laten we daar nou direct mee beginnen door de
gouden kans, die zich nu op de edelmetaalmarkt aandient, aan te grijpen. Uiteraard met
inachtneming van de risico's. Verantwoord vermogensbeheer is voor iedere belegger
belangrijk.

Hoe deze gouden kans te verzilveren?

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u als belegger kunt profiteren van de huidige
malaise op de edelmetaalmarkt. Ik zal er hier 3 noemen met ieder een verschillend risicoprofiel.
1. Koop fysiek goud of zilver en bewaar het thuis of beter nog, laat het professioneel
opslaan.
Goldrepublic is een Nederlands bedrijf die dit wel erg makkelijk maakt. U kunt
er gemakkelijk online echt fysiek goud, zilver of platina kopen wat dan direct, professioneel en
volledig verzekerd, voor u wordt opgeslagen. Lees meer over Goldrepublic in onze
Goldrepublic review
.
2. Beleg in aandelen van goudmijnen en zilvermijnen. Zoals eerder gezegd kunnen deze
bedrijven vanaf de huidige niveau’s makkelijk enkele honderden procenten winst opleveren als
u er een jaar of twee voor uittrekt. De meeste van deze fondsen staan genoteerd aan de
beurzen van Toronto, Sydney en Londen. Lees meer over beleggen in edelmetaalmijnen in het
artikel:
Beleggen in goudmijnen en zilvermijnen .
3. Handel in goud met behulp van cfd’s. Door met cfd’s in goud te handelen kan er met een
hefboom geprofiteerd worden van koersstijgingen, maar ook van koersdalingen.
Cfd
trading
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is wat betreft risico/rendementsverhouding te vergelijken met turbo’s. Het cfd is echter een meer
flexibel instrument. Het biedt u als belegger meer mogelijkheden. Lees meer over wat cfd’s
precies zijn in het artikel:
Wat is een cfd?
Zoekt u een
goede
cfd broker
, kijk dan eens op de website van
Plus500
*
4. Handel in goud met behulp van binaire opties . Binaire opties zijn een relatief eenvoudige
manier om snel te profiteren van een stijgende, maar ook een dalende goudprijs.

Bovenstaande voorbeelden staan in volgorde van oplopend risico. Iedere belegger moet
natuurlijk voor zichzelf bepalen welk risico voor hem of haar acceptabel is. Het is in ieder geval
zeker aan te raden om u goed te verdiepen in ieder beleggingsinstrument dat u kiest.

* risicowaarschuwing: 80.6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze
aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
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