
Beste Goldtiger, 

Nou, je zwamt maar wat in het rond. Ik zeg overigens niet dat goud een slechte belegging is, maar ik 
vind van niet en ik blijf er bij dat de koers is wat de gek er voor geeft. 

Ik heb even over de laatse 30 jaar de goud grafiek er bij gehaald en zo maar een paar “yield on yield” 
berekening gemaakt. 

Hierbij als volgt zo maar wat positieve en negatieve scenarios (prijzen per ounce):  

 Van Q1-1991 (prijs USD 595 en hoog punt in grafiek) naar Q4-2015 (prijs USD 1157, een laag 
punt) werd een yoy yield behaald van 3,08% 

 Van Q1-2001 (prijs USD 385 en laag punt in grafiek) naar Q3-2011 (prijs USD 2084, hoogste 
punt) werd een yoy yield behaald van 16,4%. Geweldig, dit was dan ook de beroemde bull 
market. 

 Van Q3-2011 (prijs USD 2084 en einde bull bull periode) naar Q1-2020 (is dus nu met prijs 
USD 1650, inmiddels iets lager) werd een yoy yield behaald van MINUS -2,68% 

 Dan de laatste 30 jaar, dus van Q1 1991 (prijs USD 590) naar Q1-2020 (is dus nu met prijs 
USD 1650) werd een yoy yield behaald van 3,84% 

Los van alle onroerend goed en voldoende cash, bezit ik als AEX belegger veel RDS, omdat mijn visie 
is dat dit een stabiel energie fonds is, dat altijd weer komt boven drijven, bovendien op mijn 
gemiddelde aankoop op 18,5 een dividend rendement scoort van ruim 8,5%. En dat is dan nog niet 
eens herbelegd (yoy). Daarnaast schrijf ik gedekte calls op kwartaal basis die mij premie opleveren en 
in 50-60 % van de gevallen waardeloos aflopen. Indien ze “in the money”dreigen te expireren, 
worden bijtijds doorgelust. Totaal rendement tussen 11 en 18% en dat is prima voor mij.  

Natuurlijk wordt ik momenteel dus geschoren, maar gaat wel weer over. 

Kan goud nooit tegenop. Droom maar lekker verder en vertrouw vooral op Stocktrading News van 
meneer Hoogland. 

O, by the way, kreeg dit ook nog even langs van een medestander. 

GOLD price History and future (all depending on hype) 
  

 August 2011 gold price had risen to 1812 USD/ounce 
 During 2012 and 2013 secret unregistered stocks of gold were thrown on 

the market 
 So, December 2015 gold price was back at 1075 $/ounce 
 Gold continued to rise with inflation till June 2019, then entered current 

bull market 
 In March 2020 due to hysteria factors gold price increased to 1650 

USD/ounce 
 Expected Gold price topping in April 2020 around 1800 USD/ounce 
 Gold miners hidden gold stock will enter market in summer 2020 
 Medio 2025 Gold price back to 1100-1150 USD/ounce 
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