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Flash 
Actua 

Grondstof tot nadenken 
 

De wereld produceert vandaag duidelijk teveel grondstoffen volgens de 
huidige vraag en dat zorgt voor een neerwaartse prijsdruk. Dat brengt 
sommige uitvoerende landen, zoals Rusland of Venezuela, die van grond-
stoffen afhankelijk zijn, in de problemen. Wat is er op de grondstoffen-
markt aan de hand en – vooral – is er enig beterschap in zicht? 
 
 
 

OlieOlieOlieOlie    
Consumenten merken al een hele tijd de lage grond-
stoffenprijzen aan de benzinepomp op. Ze zijn er niet 
rouwig om, maar achter de pomp schuilt een malaise 
in de oliesector. Diverse olieproducerende bedrijven 
zagen al zwarte sneeuw en moeten boorplatformen 
sluiten. Tegelijk waarschuwt de financiële dienstver-
lener Goldman Sachs dat de olieprijs opnieuw kan 
dalen. Een wereld van verschil met 2014, toen de 
prijzen nog rond de $ 100 schommelden. 

 

 

China vertraagtChina vertraagtChina vertraagtChina vertraagt    
Ook de handel in andere grondstoffen ligt op apega-
pen en China is een gemeenschappelijk element in 
het verhaal. De economie van ’s werelds grootste 
grondstoffenverbruiker vertraagt en evolueert van 
een investeringsgedreven naar consumptiegerichte 
economie. Zolang China niet aanzienlijk meer grond-
stoffen afneemt, zal het overaanbod niet verdwijnen. 

 

 

Geen kopers voor koperGeen kopers voor koperGeen kopers voor koperGeen kopers voor koper    
Dit jaar kampt koper met een overaanbod van maar 
liefst 350.000 ton. Zelfs al veerde de prijs ten op-
zichte van de bodemkoers wat op, dan nog verwacht 
bijvoorbeeld Wood Mackenzie (een Brits onder-
zoeksbureau, gespecialiseerd in grondstoffen) geen 
volumepiek vóór 2019. Goldman Sachs voegt er 
verder aan toe dat de koperprijs vóór het einde van 
het jaar zal terugvallen. En voor aluminium zijn de 
vooruitzichten evenmin rooskleurig. 

 

Nikkel en ijzerertsNikkel en ijzerertsNikkel en ijzerertsNikkel en ijzererts    
Ook de producenten van nikkel (voor roestvrij staal) 
hebben het moeilijk. Ondanks prijsstijgingen zal de 
helft van hen verlies maken. Wel gaf de Franse 
premier een hoopvol signaal toen hij sprak over steun 
aan de nikkelsector in Nieuw-Caledonië, die goed is 
voor 9 % van de wereldwijde productie. 

Met een sterke stijging van circa 45 % sinds begin 
2016 lijkt ijzererts de uitzondering te zijn. En toch is 
ook hier voorzichtigheid geboden. Zo waarschuwen 
gespecialiseerde analisten ervoor dat de vraag naar 
staal vanuit China op korte termijn niet zal aantrek-
ken. Dit zal een neerwaartse druk op de ijzerertsprijs 
met zich meebrengen. 

 

 

En goud?En goud?En goud?En goud?    
De goudprijs neemt geleidelijk toe door de onzeker-
heid over de wereldeconomie en over het vermogen 
van de centrale banken om herstel uit te lokken. De 
renteverlaging door de Europese Centrale Bank 
(ECB), in maart, deed de goudprijs nog verder klim-
men. Toch manen raden we aan om niet te snel te 
feesten. Als de Amerikaanse centrale bank het 
monetaire beleid verstrakt (o.a via een verhoging van 
de kortetermijnrente), dan wordt de goudprijs het 
slachtoffer. 

 

Rekenen op ChinaRekenen op ChinaRekenen op ChinaRekenen op China    
Heel wat grondstofproducenten kijken uit naar een 
stijgende vraag vanuit China. Vandaag is er een 
kleine kentering waar te nemen, en dit dankzij de 
toename van de kredieten in de afgelopen maanden. 
Dit ondersteunt uiteraard de economie op korte 
termijn.  

Toch blijft de vraag of dit herstel duurzaam is. Mijn-
bouwbedrijven zetten alvast volop in op kostenver-
laging en profiteren zo veel mogelijk van de lage 
olieprijzen. Maar veel reden tot gejuich is er niet. 

Daarom raden we bij Belfius vandaag nog geen 
investeringen in grondstoffen aan. Uiteraard volgen 
we de toestand van nabij op en houden u verder op 
de hoogte mocht ons advies wijzigen. 
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Wilt u meer informatie over dit thema?Wilt u meer informatie over dit thema?Wilt u meer informatie over dit thema?Wilt u meer informatie over dit thema?    
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