Beste abonnees,
Om de grote instroom nieuwe leden op te vangen, hebben we de meest voorkomende
vragen in onze mailbox gebundeld in deze FAQ-lijst. Toch geen antwoord gevonden op
jullie vraag? Aarzel dan niet om uw vraag te sturen naar onze mailbox:
support@macrotrends.be

De strategie van MACRO Trends
Wat is de gedachte achter de investeringspiramide?
De piramide is bewust zo opgebouwd, omdat niets zeker is. We houden rekening met een crash van
het financiële systeem, maar het kan ook een meer geleidelijke overgang worden, waarin bijv. CBDC
(zie eerste MT editie van 2022) in eerste instantie secundair in het financiële systeem worden
geplaatst. Niets is zeker, en dus moeten we op alles voorbereid zijn. De investeringspiramide is dus zo
opgebouwd dat ze stabiel blijft onder verschillende scenario's, ook een crash. Het beste is de piramide
te volgen in plaats van te gokken dat 1 scenario de correcte zal zijn om volop gebaseerd daarop keuzes
te maken. Met goud hebben we een solide basis, en 40% is vrij fors. Mochten we fout zitten met onze
visie op vlak van goud, dan hebben we nog 30% cash. Cash zal minder koopkracht hebben in detijd,
maar is wel de munt van het systeem, dus verwacht niet zo snel dat dit - zonder dat we dit doorzien
tenminste - in een keer zal verdampen. Ook houden we cash achter de hand om koopjes te kunnen
jagen, bijvoorbeeld als de aandelenmarkten fors dalen. Met de laag private equity zitten we in een
tweetal mooie projecten die niet zomaar afwaarderen bij een crash. Ten slotte hebben we een paar
pareltjes van (publieke) aandelen geselecteerd. Deze zullen naar verwachting op lange termijn waarde
genereren, en waarschijnlijk minder dalen bij een crash dan een groot deel (hype)aandelen. Maar:
aangezien aandelen sowieso risicovoller zijn, en we rekening willen houden met een mogelijke crash,
is deze laag slechts 10%. Mocht deze laag een grote opdoffer moeten incasseren, dan zal dit onze
positie dus niet te veel schaden. Het staat je uiteraard vrij om iets meer goud aan te houden als dit u
een goed gevoel geeft.

Wat is het beleggingsrooster?
In het beleggingsrooster zetten wij bovenstaande visie om in concrete aankopen. Het beleggingsrooster is te vinden op de laatste pagina van iedere editie. Dit rooster is opgebouwd volgens onze
strategie en begint bovenaan met onze eerste laag (edelmetalen), om helemaal onderaan te eindigen
met de publieke aandelen. Per onderdeel vinden jullie ook ons huidig advies qua aankopen plus onze
risico-inschatting (belangrijk, zeker als het aankomt op publieke aandelen).
Hoe vaak wordt het beleggingsrooster herzien?
Het beleggingsrooster wordt constant herzien; ons team volgt alles op de voet. Zo wordt onze
strategie (de investeringspiramide) ook regelmatig tegen het licht gehouden, maar deze zal waarschijnlijk pas wijzigen naar aanleiding van een groot 'event', bijv. een crash van het monetaire systeem.
Bedenk dat we een blad en netwerk zijn met een lange termijn visie. We gaan niet van het ene
'nieuwtje' naar het andere, en passen niet telkens onze strategie aan o.b.v. hype(aandelen) of emotie.
Als er wijzigingen gebeuren in het beleggingsrooster (bijv. van "kopen" naar "wachten"), dan wordt
dit altijd gemeld aan het begin van een editie (meer bepaald in de balk met meldingen, naast het begin
van de hoofdanalyse van de editie in kwestie).
Zullen onze aandelen last krijgen van een crash? Komt er een aandelencrash?
Zie ook hierboven. Publieke aandelen zullen een impact ervaren van een crash, ook onze selectie. Dat
is onvermijdelijk, maar daarom hebben we ook de piramide - de andere lagen vangen de opdoffer op.
Waarom niet iedere week een beleggingsupdate of "newsflash"?
Zie ook hierboven: wij gaan voor de lange termijn, niet voor hype of emotie. Daarbovenop: heel veel
nieuwsstromen zijn niet alleen misleidend, maar ook afleidend. In deze tijd is het van belang om ons
niet te veel te laten afleiden en onze aandacht te besteden aan de zaken die werkelijk van belang zijn.
Ieder moment dat u op uw broker-account de cijfertjes van een korte termijn aandeel in de gaten
houdt, is een moment dat u kan besteden aan uw gezin en familie, aan het inlezen of bijleren over een
bepaald onderwerp, aan werken in de tuin, of aan het onderhouden van uw netwerk.

Praktisch
Ik ben nieuw bij MACRO Trends. Waar te beginnen?
Van harte welkom bij MACRO Trends. Wij zijn meer dan een beleggingsblad, maar een netwerk van
kritische mensen die doorhebben dat we worden misleid over het (monetaire) systeem. Daarnaast
maken we ook analyses rond bijv. occulte thema's en gezondheid. Een goed begin is deze FAQ-lijst.
Later kunt u onze website eens goed doorlopen want zowel de dossiers als de vele MACRO Trends
edities die er te vinden zijn, bevatten heel veel informatie. Houd ten slotte ook af en toe de vragen
van uw mede-abonnees, die in iedere MACRO Trends editie te vinden zijn, in de gaten. Heeft u dan nog
vragen, mail dan naar support@macrotrends.be
Waar kan ik het beste goud en zilver kopen?
Voor het kopen en opslaan van goud is het belangrijk te spreiden: zowel fysiek thuis, als externe
opslag. U kunt uw fysiek goud kopen bij Goud999 - een Belgische partij. Wij kennen de eigenaren
persoonlijk, voor de duidelijkheid, maar net daarom kunnen we ook zeggen ze te vertrouwen. Het
spreekt voor zich dat ze een erkend goudbedrijf zijn, met vele jaren ervaring. Ze werken enkel samen
met de erkende munthuizen. We bevelen ze niet voor niets aan: we hebben nog nooit een negatieve
ervaring gehad. Het staat u natuurlijk vrij om een afspraak te maken met hen, om ze te bevragen op uw
eigen twijfels of bedenkingen. Ze hebben op hun website ook een chatfunctie voor al uw vragen. SPM,
onderdeel van Goud999, is een betrouwbare partij voor externe opslag van goud. BFI Bullion is een
alternatief die wij hebben onderzocht en ook als degelijk en betrouwbaar zien.
Meer info: zie het dossier "De Monetaire Matrix", te vinden op onze website (en onlangs vernieuwd).
Doe ondanks onze tips steeds uw eigen onderzoek.
Welk goud koop ik?
Wij raden u aan, zeker als kleine belegger, om vooral munten te kopen - geen baren. Liever kleinere
munten dan de Krugerrands of Maple Leafs. U moet namelijk niet één maar twéé keer vooruit denken:
als morgen de crash komt, en goud staat aan 10.000 euro (dat is zeker mogelijk), dan zal u niet
makkelijk uw Krugerrand kwijtraken? Daarom geloven wij ook in de kleinere munteenheden, zoals de
Franse Napoleon, of de Zwitserse Vrenelis, of de Britse Sovereign. Die kosten nu om en bij de 400 euro
(de Sovereigns zijn duurder). Dus wil u 40.000 euro veiligstellen, dan koopt u er honderd stuks van.
Dat heeft een dubbel voordeel: gaat de goudprijs maal tien, dan zit u nog steeds in een coupure die
vrij liquide is. En door de spreiding over vele muntjes, kunt u ook uw opslag spreiden. Pas als u de
kleinere munten heeft (of wanneer de kleinere tijdelijk zijn uitverkocht en u toch wil beginnen met de
uitbouw van uw piramide), is het tijd om aan de Krugerrands of de Maple Leafs te beginnen.
Meer info: zie het dossier "De Monetaire Matrix", te vinden op onze website (en onlangs vernieuwd).

Moet ik het thuis opslaan of elders?
Spreiding is essentieel, niet enkel voor aankopen maar ook voor opslag. Idealiter laat u een deel dus
extern opslaan (mogelijkheden: zie hierboven) én houd u een deel thuis, op diverse 'creatieve
plaatsen' (en nee, onder uw matras is geen creatieve plaats).
Waarom nog dollars aanhouden?
Vooralsnog is de dollar de wereldreservemunt, en in tijden van crisis koopt het grote geld dollars.
Uiteraard komt er een dag dat deze hegemonie ten einde komt, en dat moment lijkt nu sneller te
komen. Maar zolang dat niet het geval is, zijn dollars nog steeds aan te bevelen. Hoewel het
belangrijkste blijft om eerst uw edelmetalen op orde te hebben.
Hoe koop ik dollars?
Wij zijn voorstander van fysiek dollars. Ga hiervoor naar een wisselkantoor bij u in de buurt en check
op voorhand op het internet even de wisselkoersen. In Nederland is het GWK een mogelijkheid.
Banken zijn steeds minder happig om dollars te wisselen, maar vraag het eens bij uw bank. Daar-naast
kan u ook dollars aanhouden op een rekening (opnieuw: spreiden is de boodschap). Dit kan een
dollarrekening zijn bij uw bank, maar nog verstandiger is om dollars aan te houden op uw
beleggersrekening. Dit kunt u spreiden indien u meerdere beleggersrekeningen hebt.
Welke bank of broker kan ik het beste gebruiken?
Wij raden Lynx aan voor de iets meer ervaren beleggers, en Lynx Basic voor de beginners. Deze broker
biedt heel veel mogelijkheden, tegen redelijke tarieven. Bolero is een prima alternatief, en
toegankelijker dan Lynx, maar dat slechts voor de Belgen onder jullie - als Nederlander kan een Boleroaccount aanmaken problemen geven. Sinds de overgang van Binck naar Saxo zijn we minder positief
over Binck/Saxo, maar het blijft een alternatief. En dan zijn er nog KeyTrade en De Giro, ook prima
alternatieven. Doe ook hier uw eigen onderzoek. De ene belegger hecht meer waarde aan kosten
(vermijden), de andere aan gebruikersvriendelijkheid, de andere aan gedetailleerde info en
mogelijkheden. Ga als beginneling (eerst) voor de gebruiksvriendelijke opties (Bolero of Lynx Basic)
om op een comfortabele manier het ganse proces wat te leren, en ga daarna ev. naar een alternatief
dat meer mogelijkheden biedt.

Nog meer weten? Bekijk dan even de opnames van het Eerste Kwartaalwebinar van 2022. Daarin
overloopt Brecht de volledige investeringspiramide met tal van concrete tips en nuttige informatie.

Bekijk hier het Eerste Kwartaalwebinar - Must see voor nieuwe abonnees

Evenementen MACRO Trends
Welke events organiseert MACRO Trends?
We starten het jaar traditioneel met een nieuwjaarsreceptie waarbij we vooruitblikken op het jaar dat
volgt. We nodigen ook enkele interessante sprekers uit om met ons het jaar goed in te zetten.
Per jaar organiseren we twee fysieke congressen:
Congres 1: Meer filosofisch van aard (over bijv. gezondheid, false flags, en ga zo maar door)
Congres 2: Meer financieel van aard (over onze aandelen, de financiële staat van het moment, etc.)
Elk kwartaal sluiten wij af met een online kwartaalwebinar. Tijdens zo'n webinar nemen wij ons
beleggingsrooster onder de loep en geven we jullie updates over goud, zilver, cash, en onze publieke
aandelen. We proberen ook steeds een CEO van één van de bedrijven die deel uitmaakt van onze
portefeuille aan het woord te laten. Een kwartaalwebinar vervangt een MACRO Trends editie, dus in
die week ontvangt u van ons geen geschreven update. Voor elk kwartaalwebinar moet u zich
registreren.
Waarvoor wordt het platform Tixoom binnen MACRO Trends gebruikt?
Tixoom gebruiken wij voor al onze evenementen. Dit gaat van het registreren voor onze fysieke
studiedagen tot het aankopen van de bijbehorende video's. Maar via Tixoom kunnen jullie zich ook
registreren voor onze kwartaalwebinars.
Welk betalingssysteem gebruikt Tixoom?
Het betalen voor een evenement gebeurt altijd via een creditkaart, geen gewone bankkaart. Enkel
mensen die zich inschrijven voor een fysieke studiedag, kunnen dit cash betalen de dag zelf.
Ik kan niet fysiek deelnemen aan een congres / het congres is volzet. Wat nu?
Tijdens de twee congressen werken wij met een professioneel team dat al onze lezingen streamt. Zo
kunnen mensen die te laat waren om zich in te schrijven de lezingen thuis live meevolgen. We nemen
deze lezingen ook, zodat u de video's achteraf kan raadplegen.

Hoe schrijf ik mij in voor een event?
A. Uitnodiging
Voor elk event (congres of kwartaalwebinar) krijgt u een uitnodigingsmail. In deze mail zal u een link
vinden naar ons Tixoom-platform. Wacht niet te lang, want onze events zijn vlug volzet.
B. Kortingscode
Beschikt u niet over een kortingscode? Ga dan
meteen naar stap C
Beschikt u wel over een kortingscode?
- Klik onder de prijs op de blauwe letters
"APPLY CODE"
- Typ uw kortingscode in en druk op "Apply". De
prijs is nu aangepast

C. Invullen gegevens
-

Klik op de blauwe knop "Get your ticket"

-

Vul uw gegevens verder aan. Pas op voor
deze twee zaken:
* Enkel creditkaart gebruiken
* Onthoud goed de naam en e-mailadres
waarmee u zich registreert

-

Ingevuld? Klik op "Confirm & get ticket"

-

In uw mailbox kan u nu een bevestiging van
uw 'aankoop' vinden (check ook steeds uw
"spam" of "junk" box). Ook updates over het
event zal u op hetzelfde mailadres ontvangen.

Waar kan ik de video's terugvinden waarvoor ik mij registreerde?
Via Tixoom bouwen jullie een eigen galerij op aan aangekochte video's - een schat aan informatie dus.
De aangekochte video's kunnen op elk moment herbekeken worden.
A. Waar te beginnen?
Surf naar https://tixoom.app/mytickets/

B. Inloggen
-

Typ het e-mailadres in waarmee u zich
registreerde

-

Ga nu naar uw inbox van uw mailadres
en zoek de mail van Tixoom

-

Open deze mail en druk nu op de
blauwe letters "Sign in now"

C. Veel kijkplezier
-

Als alles vlot gelukt is, bracht Tixoom u
naar uw persoonlijke pagina.Daar kan
u alle video's vinden waarvoor u zich
registreerde.

