
Aardaders

Goud
Goud is zeldzaam, maar toch is het één van de 
meest bekende edelmetalen. Er zijn echter een 

aantal interessante feiten over goud die u 
waarschijnlijk nog niet bekend zijn.

Omdat goud inert is blijft het 

geruime tijd onveranderd. Het 

verschijnt dan ook 

voornamelijk op natuurlijke 

wijze voor mijnbouwbedrijven.

Het meeste goud in de 

wereld zit in de aardkern. 

Dit goud is niet aan te raken 

vanwege de extreme hitte

Ligt vlakbij Johannesburg in 

Zuid-Afrika. Het bevat de grootste 

goudvoorraad ter wereld wat we 

als mens kunnen mijnen.

Er is genoeg goud in 

de aardkern om de 

gehele planeet met 

een 45 centimeter 

dikke laag van puur 

goud te bedekken.

50 tot 80% van het jaarlijks 

nieuw gewonnen goud wordt 

gebruikt voor juwelen en 

sieraden.

“De correlatie tussen 
de goudwaarde en 
inflatie sinds 1987”

De US Federal 
Reserve houdt

Vrij vertaald
Goud is de perfecte 
bescherming tegen 

inflatie.

Goud wordt, naast juwelen, 

veel gebruikt als investering 

zoals munten en baren.

Omdat goud goed vormbaar is 

en elektriciteit uitstekend 

geleidt, is het een perfecte 

grondstof voor verschillende 

producten in de elektronica.

Wetenschappers schatten 

dat de aardkern 1,6 biljard 

ton goud bevat.

=1.6 

Goud kan vrij gemakkelijk in de natuur gevonden worden. Er is echter bewijsmateriaal 
van de “Vredefort” krater dat veel van het goud waar we op de aarde bij kunnen, 2 biljoen 

jaar geleden via een meteoor op de aarde terecht is gekomen.

99% goud

De waarde van goud is de 
afgelopen 12 jaar ieder 
jaar gestegen.
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400 ton per jaar

dan
Fort Knox 6.200 ton

“The Washington Agreement on Gold” 
heeft bepaald dat centrale banken en 
andere officiële organisaties niet meer 
mogen verkopen dan

Investeringsmogelijkheden

Baren Munten

Zilver Platina

The Silver Mountain is Nederlands grootste en meest betrouwbare bullion dealer online, met 

real-time prijsgarantie en een breed assortiment zilver en goud. U bent bij ons verzekerd van een 

eerlijke prijs, de hoogste kwaliteit zilver en goud en een discrete en deskundige afhandeling van 

uw bestelling.

www.thesilvermountain.nl
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Bronnen

•  http://www.gold.org/investment/why_how_and_where/faqs/#q021

•  http://www.gold.org/about_gold/story_of_gold/heritage/

•  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14827624

•  http://discovermagazine.com/2006/sep/innerfortknox#.URxJHqVqa8A

•  http://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml

•  http://www.gold.org/about_gold/story_of_gold/numbers_and_facts/

•  http://www.usfunds.com/investor-resources/frank-talk/4-sensational-facts-about-gold-

     investing-that-you-might-not-know/#.URxO-aVqa8A

•  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703908704575433670771742884.html

Fysiek goud

Afgeleide producten


