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Kanshebbers 2022
Kanshebber 1:

Kanshebber 2:

Zoals wij vorig jaar reeds schreven in
“Kanshebbers 2021” tendeert de wereld naar
een vooraf aangekondigde “Great Reset”,
zoals het World Economic Forum het
beschrijft. Of “A new Bretton Woods
Moment”, volgens de woorden van het IMF.
“Debt relief” klinkt uit de mond van de
Verenigde Naties en de belangrijkste doelen
van de Wereldbank zijn “Reduce poverty and
rise to the challenges of climate change”. Wij
gebruiken al jaren de term “climax” waar wij
naar tenderen. Een climax die ingrijpende
gevolgen zal hebben voor de bestaande
structuren. En dan moet u denken aan
machtsstructuren, de verdeling van inkomen
en vermogen tussen wereldburgers en een
lagere belasting van de natuur en het klimaat.
Ook ons economisch model, welke nu sterk
kapitalistisch gedreven is, zal volgens de
wereldleiders wijzigen waarbij de belangen
van alle stakeholders beter in verhouding
zullen zijn. De productiefactoren “kapitaal” en
“arbeid” zullen majeure veranderingen
ondergaan. De rol van de overheid wordt nog
groter c.q. dominanter. Tendensen richting
een wereldoverheid zijn zichtbaar. De
wereldwijde ontwikkelingen in 2021 gaven
voortschrijdende inzichten over hoe men deze
doelen wenst te realiseren. Want gaan
bepaalde groepen vrijwillig afstand doen van
hun macht, rijkdom en vooral vrijheid? Onze
video “Geen bezit, wel gelukkig” opgenomen

Kanshebber 3:

op 20 november 2020 is inmiddels meer dan
4500 keer bekeken.
Wij hebben vooral via onze publicaties “Eyes
Wide Shut” en “Wake-up call” de urgentie
uitgesproken richting alle burgers om wakker
te worden. Er sluimeren donkere krachten
over deze aarde die ook ten grondslag lagen
aan andere donkere perioden in onze
wereldgeschiedenis. Al 7 jaar waarschuwen
wij via onze lezing “Geld (r)evolutie, de strijd
om de wereldmacht” voor een climax, een
toenemende waarschijnlijkheid op een nieuwe
donkere periode. De geschiedenis leert
namelijk dat de mens gevangen zit in een
(machts)cyclus. En met de technologie en het
wapenarsenaal van vandaag, is deze
turbulente periode bedreigender dan ooit
tevoren. De biologische evolutie van de mens
staat aan de vooravond van een upgrade. In
de ogen van de wereldleiders om ieder mens
uiteindelijk te koppelen aan de digitale wereld
van virtual reality. Welkom in de nieuwe
wereld van Mark Zuckerburg; META genoemd.
Deze upgrade zal waarschijnlijk voor velen
eerder aanvoelen als een downgrade.
Een grote transitiefase gaat zelden zonder slag
of stoot. Grote groepen burgers zullen zich
gaan verzetten tegen de huidige
veranderingen. Maar ook landen die zich
benadeeld voelen in dit proces zullen niet
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zonder slag of stoot tekenen bij het kruisje
waar de machthebbers, ook wel globalisten
genoemd, naar streven. Wij blijven voor onze
kanshebbers vasthouden aan de centrale
thema’s van de laatste jaren, te weten;

2) Controle over de
wereldbevolking en
grondstoffenbelangen (strijd
om de wereldmacht),
3) Evolutie (verandering van de
mens).

1) Een majeure wijziging van
het financiële systeem (geld
revolutie),
Kanshebber 1: Edelmetalen

Goud, zilver en/of in mindere mate palladium
en platina hebben de afgelopen jaren vrijwel
altijd een plek gehad in onze top 3 lijst met
favorieten. Edelmetaal gerelateerde
beleggingen maken al jarenlang deel uit van
onze visie dat ons financiële systeem aan de
vooravond staat van een majeure
verandering. Het IMF noemt een dergelijke
verandering “A new Bretton Woods
moment”. De geldpersen staan al jarenlang
vol aan en sinds de coronapandemie wordt
het gaspedaal extra ingedrukt. Hoewel
centrale bankiers de laatste paar weken
hebben aangekondigd om het ruime
monetaire beleid af te bouwen, sommige zijn

al begonnen, verwachten wij dat de grote
machtsstrijd nog moet gaan beginnen. Ons
huidige geld, fiatgeld genoemd, ontleent zijn
vertrouwen door de regulering ervan door de
overheid en de aan haar gelieerde centrale
banken. Geld is niets anders dan een
hulpmiddel om ruilen te vergemakkelijken.
Maar als de spelregels van ons geldsysteem
gedurende het spel worden aangepast, dan
ontstaat er vals spel. Steeds grotere groepen
burgers zullen vraagtekens gaan zetten bij het
huidige financiële systeem. Waarom worden
sommige grote bedrijven gered met vers
gecreëerd geld, terwijl anderen voornamelijk
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in het MKB hun bedrijf of baan verloren zien
gaan zonder hulp? Grote multinationals
kunnen veel vaker vertrouwen op
overheidssteun terwijl het MKB, die moet
concurreren met deze partijen, stapsgewijs
aan hun lot wordt overgelaten. De
edelmetalen vormen een alternatief voor het
huidige geld. Nog steeds worden er
wereldwijd nieuwe munten en baren van
edelmetaal verkocht. Het ene edelmetaal is
meer dan het andere extra interessant
vanwege hun aanvullende functie in de
industrie en sieradenwereld.

palladium tevreden zijn geweest (ca. +170%).
Zilver en Platina noteren lager! Ons
geldsysteem is een illusie. Een goed financieel
systeem staat of valt met eerlijke spelregels
die worden nageleefd. Een systeem zoals
vroeger, op basis van goud en zilver, mislukte
ook elke keer weer wanneer er met de
spelregels werd geknoeid. Golden Crosses ziet
voor de edelmetalen vooral een rol weggelegd
in de “chaos” fase. De huidige transitiefase
waarin alle waarderingen een reset zullen
krijgen. Misschien dat goud als dekking een rol
gaat vervullen in de transitie naar een nieuwe
vorm van digitaal geld (mogelijk zelfs op basis
van social credits), maar dit is zeker niet
noodzakelijk. Mocht de evolutie naar een
“Social Credit System” vroegtijdig mislukken,
dan zijn vooral de edelmetalen interessant.
2022 wordt het belangrijke jaar van de
waarheid. Gaat de mensheid de geplande
evolutie van de elite stoppen?

2021 was helaas geen goed jaar voor
edelmetalen. De grafiek op bladzijde 2 toont
aan dat alle 4 de edelmetalen in US dollar
gemeten waarschijnlijk negatief gaan
eindigen. 2020 was daarentegen een veel
beter beursjaar. Wie de afgelopen 10 jaar zou
uitzoomen, zou alleen met het rendement van

Kanshebber 2: Grondstoffen
verhouding nog nauwelijks verbeterd omdat
aandelenkoersen dit jaar ook hard zijn
gestegen. Het vechten om grondstoffen is in
volle gang. Wij voorzien een nieuwe crisis als
niet spoedig de verhoudingen in de wereld
diplomatiek worden opgelost. Vooral de
ontwikkelingen rondom Iran, Oekraïne, WitRusland, Afghanistan en Taiwan wijzen op een
potentiële nieuwe Wereldoorlog met
verregaande consequenties voor olie- en

Evenals in 2021 handhaven wij grondstoffen
als kansrijke belegging. De scheve verdeling in
de wereld tussen arm en rijk wordt mede
veroorzaakt door te lage grondstoffenprijzen.
In verhouding tot de aandelenkoersen
noteren grondstoffenprijzen rond langjarige
dieptepunten. Ondanks de sterke stijging van
grondstoffen dit jaar, is de onderlinge
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gasprijzen. De geopolitieke spanningen, met
aan de ene kant de VS en haar bondgenoten
(G7) en aan de andere kant China/Rusland en
hun bondgenoten (BRICS), zorgen voor
verstoorde vraag- en aanbodverhoudingen op
de grondstoffenmarkten.

Een dergelijke cyclus duurt veel langer dan
één jaar. Wij handhaven daarom grondstoffen
als een belangrijke kanshebber met zowel
kansen voor energie-, industriële metalen als
agrarisch gerelateerde grondstoffen.
Edelmetalen hebben wij om hun extra
dimensie apart benoemd als kanshebber.

Op 24 december 2020 spraken wij ons
videobericht “Grondstoffen supercyclus” in.

Kanshebber 3: Alternatives
risicomijdende beleggingen levert dit een
probleem op. Met rentepercentages rond de
0% of zelfs negatief kunnen beleggers nog
nauwelijks rendement maken. Schulden zullen
ons inziens geherstructureerd gaan worden,
wat zal resulteren in een inflatie- of
deflatiescenario. In een inflatiescenario zal
vroeg of laat de rente op de kapitaalmarkt
gaan stijgen wat weer resulteert in
koersverliezen voor obligaties. In een
deflatiescenario zullen steeds meer leningen
niet terugbetaald worden. Schulden worden
dan gedeeltelijk of helemaal weggestreept.
Ook dit is voor obligatiebeleggers, zoals
Nederlandse pensioenfondsen en dus de
gepensioneerden, een slecht vooruitzicht.

Alternatives, of op zijn Nederlands
alternatieve beleggingen, zijn beleggingen die
anders kunnen bewegen dan traditionele
beleggingen zoals aandelen, obligaties of
vastgoed. Er zijn verschillende soorten
alternatieve fondsen die variëren met hun
risicograad tussen laag en hoog. De
Nederlandse toezichthouder, de AFM, heeft in
combinatie met invloedrijke partijen in de
beleggingswereld een risicobarometer
ontwikkelt. Ieder beursgenoteerd fonds is
verplicht een dergelijke kwalificatie te maken.
Beleggingen met een risicokwalificatie t/m 4
mogen gekwalificeerd worden als laag risico
en 5 t/m 7 als hoogrisico beleggingen.

Een belegger die niet teveel risico wil nemen,
zal dus op zoek moeten gaan naar beleggingen
met een laag risicoprofiel en een alternatief
koersverloop ten opzichte van obligaties.
Uiteraard stijgend in plaats van dalend. Op het
Golden Crosses YouTube kanaal kunt u het
videobericht “Alternatieve beleggingen” uit
maart 2020 nog bekijken. Klik hiervoor op de
afbeelding of de link.

Begin 2020 hebben wij de groep alternatives
opgenomen in de Golden Crosses
Beleggingsportefeuille omdat wij zagen dat de
traditionele beleggingen te maken kregen met
extreme waarderingen. Vooral in de

Wilt u weten welke beleggingen concreet zijn
opgenomen in de Golden Crosses
Beleggingsportefeuille? Log dan in of neem
een abonnement op de Golden Crosses
Beursvisie als u deze nog niet heeft.
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Disclaimer Golden Crosses B.V.:
Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.
Verkorte disclaimer:
Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere
zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.
Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële
situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een
persoonlijk advies.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en
meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere
jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.
Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele
aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.
Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.
De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl
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