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De fantasie rond Tesla is nog lang niet ten einde. 
Onlangs kreeg de Amerikaanse fabrikant van elek-
trische auto’s een order van autoverhuurder Hertz 
voor de levering van 100.000 Tesla’s. Een nadien 
ontbrande discussie, op Twitter, over al dan niet 
een getekende order, laten wij verder buiten be-
schouwing. Het is binnen het grotere geheel van 
ondergeschikt belang. 

Veel interessanter is de stormachtige ontwikke-
ling die Tesla doormaakt: het concern is allang niet 
meer alleen een autobouwer. Batterijtechnologie, 
artificial intelligence-software, energie-opslag. Tes-
la is vooral een hoogtechnologisch concern dat ook 
 auto’s produceert. 

De concurrentie heeft nog steeds moeite elektri-
sche auto’s met vergelijkbare specificaties te leve-
ren. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn 
bij Tesla bijzonder rooskleurig. Zo rooskleurig dat 
het koersdoel flink wordt verhoogd naar $1.350, bij 
een onveranderd Strong Buy-advies. [PW]

Ook voedings- en fijnchemieconcern DSM onder-
vindt last van de wereldwijde disrupties in de sup-
plychain. Desondanks is het bedrijf erin geslaagd 
zowel de omzet als de ebitda verder te verbeteren. 
Beleggers zijn vooral in afwachting van verder 
nieuws over de materialendivisie. Die staat in de 
etalage en zal bij verkoop vermoedelijk miljarden 
opleveren. 

Dat geld kan DSM vervolgens investeren in nieu-
we acquisities, of wie weet een superdividend of 
een nieuw aandeleninkoopprogramma. Het ma-
nagement zelf verwacht dat de geplande verkoop 
langere tijd in beslag zal nemen. Maar aangezien 
er veel geld beschikbaar is, op zoek naar rende-
ment, kan het wel degelijk snel gaan. [MC]

WILLEM MIDDELKOOP 
Fondsmanager Commodity Discovery Fund
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van het Commoditiy 
Discovery Fund (in 
Australische  dollars

‘ Eindelijk kan ik mijn gelijk halen’

De oprichter van het Commodity Discovery Fund 
wijst in zijn Aerdenhoutse kantoor op een affiche 
aan de muur. Het is van jaren geleden, maar vol-
gens hem nu weer opvallend actueel. ‘Alle CEO’s 
klagen over dure grondstoffen, terwijl ze er ook 
in hadden kunnen beleggen’, staat erop te lezen.
Middelkoop ziet het spannend worden op de fi-
nanciële markten. ‘Al twintig jaar roep ik: let op, 
het gaat een keer uit de hand lopen. Dat begint nu 
te gebeuren. Het voelt alsof ik na al die jaren ein-
delijk mijn gelijk kan halen. 

‘Het stomme is: normaal gesproken zouden bij 
een dergelijke spannende situatie de beurzen da-
len. Maar dat doen ze niet. De aandelenmarkten 
gaan omhoog, omdat iedereen met spaargeld ren-
dement blijft zoeken en er bijna geen andere 
 mogelijkheden zijn.’

Stagflatie
Middelkoop: ‘We lijken nu af te stevenen op een 
periode van stagflatie, en dat is een van de meest 
ongunstige situaties waarin je terecht kunt komen. 
Je hebt dan een stagnerende economie, terwijl de 
inflatie hoog is. Het vervelende is dat de centrale 
banken alleen de rente kunnen verhogen, maar 
dan worden de problemen alleen maar groter. De 
bewegingsruimte van de centrale banken wordt 
steeds kleiner. “The ECB is trapped”, zo omschreef 
monetair econoom Lex Hoogduin het onlangs al. 
Dat nu de president van de Bundesbank vóór het 
einde van zijn termijn opstapt, is een teken aan 
de wand. De kapitein verlaat het zinkende schip.’

Middelkoop wijst erop dat in een situatie van 
stagflatie een deel van de vraag kan uitvallen, en 
dat er een correctie optreedt bij verschillende me-
talen. ‘Voor goud en zilver is stagflatie eigenlijk 
een geschenk uit de hemel. De economische span-
ningen worden groter, de prijzen lopen op. In com-
binatie met een lage rente, duw je de mensen ei-
genlijk naar goud. Geredeneerd vanuit mijn positie 
zou ik zeggen: laat die inflatie maar komen.’ 

Problemen in aantocht 
Zilver is interessant om in de gaten te houden, zegt 
Middelkoop. ‘Zilver, the poor man’s gold, is ex-
treem goedkoop. Steeds meer mensen willen het 
fysieke materiaal hebben. In de VS zie je een soort 
grassroots-bewegingen die oproepen fysiek zilver 
te kopen. Zij wijzen op de krappe zilvervoorraden 
en op de productietekorten. Dat is nieuw: de 
“oude” traders zaten vooral in paper trading, in 
futures dus. Een nieuwe groep beleggers is voor-
al het metaal zelf fysiek aan het kopen. Dat zet de 
paper trading behoorlijk onder druk. Daarom 

 denken wij dat binnen niet al te lange tijd 
 problemen zullen ontstaan in die fysieke goud- en 
zilvermarkt.’

Hij vervolgt: ‘Er zijn een paar grote partijen, 
die zitten short. De acht grootste marktpartijen, 
met de grootste posities in paper gold- en silver, 
zitten altijd short. Wat we dan kunnen verwachten, 
hebben we al een beetje bij palladium kunnen 
zien. In dat metaal zaten een paar grote partijen 
short; de prijs werd onder controle gehouden. Toen 
werd de vraag naar palladium groter, omdat het 
gebruikt wordt voor autokatalysatoren en de vraag 
naar hybride auto’s ontzettend toenam. Toen ver-
viervoudigde de prijs in korte tijd en de shorters 
werden allemaal de markt uit geperst. Datzelfde 
dreigt nu te gebeuren in goud en zilver.’

IJzeren maag
De bedrijven waarin Middelkoops Commodity 
Discovery Fund belegt, richten zich vooral op nieu-
we ontdekkingen en zijn bij de gemiddelde parti-
culiere belegger volstrekt onbekend. Ze kunnen 
behoorlijk volatiel bewegen op de beurs; soms met 
honderden procenten tegelijk. 

‘Don’t try this at home, zeg ik altijd maar. Zelf 
lig ik er inmiddels niet meer wakker van, maar 
het blijft altijd spannend. Het is net een WK- finale 
die nooit stopt. Het gaat altijd door, behalve in het 
weekend. Ik kan ’s ochtends als ik wakker word 
niet wachten om te zien wat de prijzen overnight 
gedaan hebben.’ 

Commodities zijn lang niet sexy geweest, zegt 
Middelkoop. ‘Beleggers zitten enorm overwogen 
in tech tegenwoordig, en onderwogen in grond-
stoffen. Maar de trend begint te draaien. In maart 
vorig jaar zagen we de bodem, een honderdjarig 
dieptepunt qua waardering van de grondstofbe-
drijven. En dat in een tijd van massieve geldcrea-
tie en oplopende tekorten. A perfect storm.’

Houd het simpel
Particuliere beleggers die graag exposure willen 
aan goud zouden volgens de expert prima terecht 
kunnen bij goud-ETF’s, bijvoorbeeld die van Van 
Eck. ‘Dat zijn mooie producten met lage kosten. 
die gelukkig in Nederland te koop zijn voor parti-
culieren, dankzij de UCITS-structuur.’

Wat de portefeuille in het algemeen betreft, is 
het volgens Middelkoop slim om het simpel te 
 houden. ‘25 procent in cash/bitcoin, 25 procent in 
aandelen, 25 procent in vastgoed en 25 procent in 
fysiek goud en zilver. Die verhouding kan van tijd 
tot tijd wat verschillen, het zijn communicerende 
vaten. Je kunt het terugrekenen: als je in 2000 
hiermee begon, kon je altijd je koopkracht behou-
den en de crises, zoals die van 2008, die volgden 
overleven.’

Olie en gas
Hoe kijkt Middelkoop aan tegen de overspannen 
situatie op de olie- en gasmarkten? ‘De energie-
markt is razend interessant en ik volg het op de 
voet. Ik ben weleens aangevallen omdat ik in 2008 
voorspelde dat olie binnen tien jaar een piek zou 
bereiken. Op dit moment zien we nog steeds groei 
van de wereldwijde olieproductie. Maar, wat wel 

een feit is: peak cheap oil. De conventionele, 
 makkelijk te produceren olie, dus de olie die je 
“gewoon” uit de woestijn haalt, is in 2005 al getopt. 

De enige groei die we sindsdien hebben gehad, 
komt uit teerzanden, deep ocean, en andere moei-
lijk bereikbare plekken. De kostprijs daarvan is 
50 dollar per vat. Je kunt nooit meer terug naar 
een prijs daaronder. Wellicht tijdelijk, maar nooit 
structureel. Want dan krijg je productie-uitval en 
onmiddellijk weer hogere prijzen.

‘Al 150 jaar stijgt de vraag naar olie, maar het 
wordt steeds moeilijker om aan die vraag te vol-
doen. De gemiddelde kostprijs komt steeds hoger 
te liggen; die ligt al op 60 of 70 dollar per vat, dus 
producenten hebben gewoon 80 of 90 dollar nodig. 
En we zullen nog jaren fossiele brandstoffen nodig 
hebben.’ 

‘Drama dient zich nu al aan’
Middelkoop: ‘Er wordt nu om politieke redenen 
gedaan alsof we zonder fossiel kunnen. Dat is kie-
zersbedrog. Het drama dient zich nu al aan, ieder-
een krijgt nu al torenhoge kosten voor de kiezen. 
Het vervelende is dat dit vooral de arme burger 
treft, die veel van zijn inkomen kwijt is aan voed-
sel en energie. Daardoor neemt de spanning tus-
sen arm en rijk toe en bereikt de politiek juist het 
tegenovergestelde.

‘Er hoeft geen energieprobleem te zijn, als we 
het goed managen is er voldoende energie. In 
plaats van Nordstream II te frustreren, zouden we 
zonnecentrales in de noordelijke Afrikaanse lan-
den moeten aanleggen en die energie naar Europa 
sturen. Maar dat gebeurt dan weer niet.’

Crypto
Doordat veel spaargeld op zoek is naar rendement, 
stijgt alles, inclusief cryptovaluta. ‘Er is gewoon 
zo veel cash op zoek naar rendement, naar alles 
wat de overheid niet bij kan drukken, zeg ik altijd. 
Je ziet nu dat vermogende mensen zich bewegen 
naar assets waarvan ze denken; nu kan het nog, 
straks mag het niet meer.’ 

En de cryptocurrencies (CBDC) waar centrale 
banken mee komen dan? ‘Dat is slechts een nieu-
we layer on top of het fiatgeld. Een extra laag van 
ongedekt geld op basis van nieuw gecreëerde 
schuld, in feite.’

‘Blij met positie in de luwte’
Middelkoop verscheen in het verleden regelmatig 
op tv, maar heeft nu weinig meer op met optredens 
in de traditionele media. Hij voelt zich beter thuis 
bij alternatieve mediaplatforms en podcasts. 

‘Waar je vroeger bij Pauw en Witteman zou zijn 
uitgenodigd, word ik nu herkend omdat ik bij Ma-
delon Vos in de auto heb gezeten (Madelon navi-
geert is online te bekijken, red.). Ik heb die 
 media-exposure ook niet nodig, de mensen komen 
dankzij mond-tot-mondreclame naar ons toe. Het 
is leuk om te zien dat ook steeds meer vrouwen en 
jongeren de weg naar ons fonds weten te vinden. 
Zie het als een soort community, je moet er niet te 
veel ruchtbaarheid aan geven. Ik ben wel blij met 
mijn positie in de luwte.’

Fund manager, grondstoffenexpert en voormalig 
RTLZ-beurscommentator Willem Middelkoop 
waarschuwt er al jaren voor. Nu is het tijdperk van 
de grondstoftekorten dan echt aangebroken.  
Door Martin Crum en Lucia Rodenburg
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