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In de schaduw van bitcoin maakt goud een stille
comeback
Door Belegger.nl op 23 april 2021 15:00 | Views: 4.794

Goud staat al een tijdje in de schaduw van bitcoin, maar het edelmetaal is deze maand bezig
met een stille comeback. Aandelen van goudmijnexploitanten zitten volgens Barron’s in een
stijgende lijn, en doen het zelfs beter dan de rest van de markt. 

Zo staat het VanEck Vectors Gold Miners indexfonds 18,31% hoger vergeleken met het dieptepunt van
eind maart. In  de afgelopen maand is dit indexfonds met 8,7% gestegen, vergeleken met een toename
van 5,7% in de S&P 500. 

Goud wordt momenteel verhandeld voor rond de 1795 dollar per troy ounce. Dat is een stijging van
6,5% vergeleken met het dieptepunt in maart. Het edelmetaal bereikte een hoogtepunt van 1951 dollar
per ounce begin januari. 

Overschaduwd door cryptomarkt
Het herstel van goud wordt overschaduwd door de volatiliteit op de markt voor cryptomunten. Zo vond
er onlangs een flashcrash plaats in bitcoin.

Inmiddels wijzen analisten van JPMorgan op een verschuiving in bitcoin-futures nadat de cryptomunt er
niet meer in slaagde door de grens van 60.000 dollar te breken, wat laat zien dat handelaren hun
posities aan het verminderen zijn.

Goudmijnaandelen
Ook de recente ontwikkelingen op de obligatiemarkten, waar de  reële lange rente aan het dalen is,
werkten in het voordeel van goud. De betere relatieve prestatie van goudmijnaandelen zoals Barrick Gold
is een ander positief element voor het edekmetaal. 

Goudmijnaandelen hebben de neiging volatieler te zijn dan goud, omdat de aandelen een hefboomeffect
hebben. Maar ze kunnen ook dividendinkomsten opleveren. Het dividendrendement van Barrick van
1,58% evenaart dat van Amerikaanse schatkistpapier met een looptijd van tien jaar. Bovendien biedt het
beleggers bescherming tegen inflatie die obligaties niet kunnen bieden.

Bekijk ook: Biedt goud wel voldoende bescherming tegen onrust op de beurs?

Inflatie
Inflatie blijft de grootste zorg van de meeste beleggers. Het streven van de Federal Reserve om de
inflatie 'gematigd boven' het streefcijfer van 2% te tillen, lijkt verzekerd door het bijna-nul rentebeleid en
een grote vergroting van de balans.  

Tegelijkertijd verwacht het Amerikaanse Congressional Budget Office dat het federale begrotingstekort in
het fiscale jaar 2021 zo’n 2,3 biljoen dollar zal bedragen. Dat is 10,3% van het bruto binnenlands
product, en zou het op één na grootste tekort sinds 1945 zijn (na de 14,9% van het bbp van vorig jaar). 

Gegeven deze  monetaire en fiscale achtergrond is het niet verwonderlijk dat beleggers verbaasd zijn
over de daling van de obligatierente. Hoe dan ook, goedkoop en overvloedig geld doet goud en
mijnbouwaandelen opnieuw stijgen, zelfs nu cryptomunten aan het sputteren zijn.

Lees ook: Bitcoin: the hedge against inflation
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BEL20 BELMID BEL Small DOW S&P 500

Stijgers Laatst +/- % tijd

Solvay 104,500 +1,150 +1,11% 23 apr

Melexis 89,850 +0,700 +0,79% 23 apr

arGEN-X 243,300 +1,800 +0,75% 23 apr

Dalers Laatst +/- % tijd

UCB 80,080 -3,500 -4,19% 23 apr

Galapagos 67,340 -1,360 -1,98% 23 apr

Elia 90,250 -1,550 -1,69% 23 apr

BEL 20 4.008,93 -23,08 -0,57% 23 apr

AEX 715,77 +2,83 +0,40% 23 apr

Germany30^ 15.274,40 -46,12 -0,30% 23 apr

Europe50^ 4.009,79 -3,55 -0,09% 23 apr

UK100 6.924,32 0,00 0,00% 23 apr

US30^ 34.039,29 +221,38 +0,65% 23 apr

Nasd100^ 13.937,16 +177,71 +1,29% 23 apr

België 10 jaar 0,0540 0,0000 0,00% 23 apr

US500^ 4.178,52 +43,16 +1,04% 23 apr

Japan225^ 29.214,47 +294,93 +1,02% 23 apr

Gold spot 1.777,46 -6,74 -0,38% 23 apr

WTI 62,17 0,00 0,00% 23 apr

Brent 65,43 0,00 0,00% 23 apr

BTC/USD 49.994,36 -433,67 -0,86% 18:52:52

EUR/USD 1,2100 +0,0083 +0,69% 09:41:25

#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
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