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Frans rapport: 'Goudprijs jarenlang gemanipuleerd' 

Volgens een recent gepubliceerd rapport van Cheuvreux, onderdeel van Crédit Agricole, moeten we 
rekening houden met een ongekende stijging van de prijs van goud en goudaandelen.  
 
Goudprijs 

Op dit moment kost een ounce (ongeveer 30 gram) goud 570 dollar. Maar volgens Cheuvreux stijgt 
de goudprijs naar minimaal 900 dollar. Uiteindelijk kost een ounce mogelijk zelfs meer dan 2000 
dollar, zo valt te lezen in het rapport van de Franse bank. 
 
Oorzaak 

Oorzaak is het grote gat tussen vraag en aanbod de komende jaren. Dat gat werd de laatste jaren 
opgevuld door (geheime) verkopen van centrale bankvoorraden. Volgens het rapport bezitten de 
centrale banken 10 tot 15.000 ton minder goud dan er officieel in de boeken staat.  
 
Uitgeleend goud 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou namelijk toestemming hebben gegeven zogenaamd 
'uitgeleend' goud op de balans te laten staan, terwijl het in feite gewoon verkocht is. Nu meer en 
meer centrale banken hun goud terug willen hebben of zelfs goud bijkopen, komt de goudmarkt 
klem te zitten. 
 
Inflatie VS 

Het rapport onthult ook dat de inflatiecijfers in de VS door middel van allerlei statistische trucs 
meer dan 2,5% te laag wordt weergegeven. Het stoppen van de publicatie van de M3-
geldgroeicijfers door de Federal Reserve geeft Wallstreet nu, volgens het rapport, de mogelijkheid 
koersen fors te ondersteunen zonder dat dit zichtbaar is in de cijfers. 
 
Bekijk ook de beursupdates van Willem Middelkoop 
   Beursupdate W. Middelkoop vrijdag 11:00 uur (o.a. rapport goudprijs) 
   Beursupdate W. Middelkoop vrijdag 12:00 uur (rapport Crédit Agricole) 
   Beursupdate W. Middelkoop vrijdag 14:00 uur (Manipulatie goudprijs) 
 
Lees ook het rapport: 
Link naar rapport Cheuvreux, onderdeel van Crédit Agricole  
Wat vindt u hiervan? Geef uw mening! 
 
 
Lees ook: 
 Dossier grondstoffen, goud & zilver 
 Goudprijs na 18 jaar weer boven 500 dollar 
 "IMF wil deel goudvoorraad verkopen” 
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