
Beleggen in goud: een alternatief ? 
 

De interesse voor goud als vluchthaven en als belegging is opnieuw toegenomen.  De 
goudprijs is vorig jaar ruim 18 procent in waarde gestegen. Door de zorgen over het 
coronavirus en het conflict met Iran werd het goud dit jaar nog eens bijna 5 procent 
duurder.   

Door de lage rente is er geen opportuniteitskost.  Spaarboekjes brengen niets op. 
Kwaliteitsobligaties betalen weinig. Goud levert ook geen rente of dividend op, maar 
staat historisch wel garant voor behoud van de koopkracht. 

Ook de centrale banken zijn geïnteresseerd in het gele metaal. Ze zoeken diversificatie 
voor hun buitenlandse reserves, vooral om minder afhankelijk te worden van de dollar. 
Rusland is de koploper, maar ook de China, Turkije en Kazachstan zijn netto koper 
van het goud. 

Meerdere analisten waarschuwen dat het goud 'overkocht' is, en dat het tijd is voor 
een adempauze. Anderen blijven optimistisch. 

 

Wat zijn de mogelijkheden als u in goud wil beleggen: 

 

Fysiek goud 

De klassieke manier om in goud te beleggen is de aankoop van munten of staven. 
Sommige beleggers zweren bij fysiek goud omdat ze geen vertrouwen hebben in de 
banken. Ze vinden het een vorm van diversificatie om een gedeelte van de portefeuille 
buiten het financieel systeem te houden.  

U kan goud kopen bij een bank of een handelaar, maar de klassieke banken staan 
steeds minder te springen om fysiek goud te verhandelen. KBC is ermee gestopt. Bij 
ING kan het nog maar in een vijfde van de kantoren. Goud verhandelen brengt voor 
de banken te weinig op.   

Bij een goudhandelaar kan u zowel goudstaven als goudmunten kopen.  Onder de 
munten zijn de Napoleon en de Krugerrand zeer populair.  De aankoopkosten worden 
aangerekend in de vorm van een premie boven op de goudwaarde. Hoe kleiner de 
staaf, hoe hoger de kosten. Voor een staaf van 1 kilo ligt de premie rond de 0.8% maar 
voor een kleiner staafje zal je procentueel meer kosten betalen. Voor een Napoleon of 
een Krugerrand bedraagt de premie ongeveer 2.5% maar in tijden van schaarste kan 
dit ook oplopen. Jarenlang was er een te groot aanbod aan goudmunten. Dat overschot 
is langzaam weggewerkt door kopers die goud wegstoppen en er niet meer naar kijken.  

 

Trackers 

Als papieren alternatief voor fysiek goud zijn trackers of exchange traded funds (ETF’s) 
geliefd bij beleggers.  Fysieke trackers zijn volledig gedekt door goud en dat goud 



wordt bewaard in een kluis. Synthetische trackers zijn niet gedekt door goud en 
schaduwen de goudprijs via afgeleide producten.  

 

Goudmijnen 

Goudmijnaandelen kunnen veel harder stijgen dan de goudprijs zelf. Bij een goudmijn 
zit heel veel goud nog in de grond. Het is duur om het goud uit de grond te halen. Bij 
een lage goudprijs zijn goudmijnen vaak niet winstgevend. Dan kost het meer om het 
goud uit de grond te halen dan dat het opbrengt. Al dat goud dat nog in de grond zit is 
dan niks waard. Het goudmijnbedrijf zelf is dan ook niet veel waard. Stijgt de goudprijs 
en is delving wel winstgevend dan is al dat goud in de grond ineens wel veel waard. 
Dit alles maakt dat goudmijnen veel volatieler zijn op de beurs. Beleggen in goudmijnen 
is speculatief. 

Vorig jaar was een goed jaar voor de goudmijnen. De sector profiteerde niet alleen van 
stijging van de goudprijs, maar ook van een stevige fusie- en overnamegolf.  

 

Platina, palladium en zilver 

Sommige beleggers zien de palladium, platina en zilver als alternatieven voor goud. 
Het zijn echter industriële metalen, waar de vraag van de bedrijven grotendeels de 
prijs bepaalt. Ze fungeren minder als vluchthaven. 
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Deze informatie is niet exhaustief. De in dit document verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of 
financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/gebruiker aan te zetten tot het kopen of 
verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Karakter Invest, noch bedoeld als basis voor een 
beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in opgegeven instrumenten door Karakter Invest kan en 
mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en een financiële bijsluiter (indien 
en voorzover vereist) alsmede andere informatie zoals (half)jaarresultaten van het betreffende instrument/product 
en na raadpleging van een professioneel beleggingsadviseur, waarmee een beleggingsovereenkomst bestaat. De 
fiscale behandeling is afhankelijk van elke investeerder afzonderlijk en kan in de toekomst 
veranderen.  Het is daarom aanbevolen uw eigen fiscale adviseur te raadplegen.  Resultaten die in het 
verleden werden behaald bieden geen enkele zekerheid met betrekking tot het huidige of toekomstige rendement. 
De informatie die is opgenomen in deze e-mail en in de eventuele bijlagen bij deze e-mail is strikt vertrouwelijk en 
mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd en evenmin aan derden worden gecommuniceerd. 
Door deze e-mail te openen aanvaardt u het confidentieel karakter van deze informatie. Indien u het confidentieel 
karakter niet respecteert zal u gehouden zijn de mogelijke schade die Karakter Invest hierdoor lijdt te vergoeden. 
De informatie in de bijlagen is afkomstig uit betrouwbare bron en wordt u enkel voor informatieve doeleinden 
bezorgd. Karakter Invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de selectie of de hierin 
opgenomen informatie en aanbevelingen. Deze informatie kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden 
gewijzigd. 


