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Welke andere keuze van onderwerp dan Brexit? Immers afgelopen zater-

dag zou de dag zijn waarop het parlement van Verenigd Koninkrijk zou 

stemmen.  

Welke gevolgen zou het hebben voor beleggers. Zou het Britse pond nu een goe-

de valuta worden om in te beleggen. En zou de onderwaardering van de Britse 

aandelenmarkt verdwijnen? Genoeg om bij stil te staan. Maar voor de zoveelste 

keer ging het anders. Redacties van nieuwsbureaus maken overuren om het alle-

maal uit te leggen. En een premier stuurt een brief zonder handtekening. Alsof 

die dan ineens minder consequenties zou hebben. En belangrijker, niemand 

weet hoe het zal eindigen.  

Derhalve ook nu de conclusie dat het Britse pond zal fluctueren en beleggers we-

reldwijd hun weging in Britse aandelen zullen verhogen. Het enige voordeel van 

de chaos in Londen is dat er weinig politici in Europa zullen gaan pleiten voor hun 

eigen “exit”. Als de chaos zo groot is om een eiland af te scheiden van de Europe-

se unie, hoe groot moeten de problemen dan niet zijn als bijvoorbeeld Frankrijk 

uit de unie wil stappen. Om niet te spreken over Nederland. Kortom de toekomst 

van Europa is beter door de Britse chaos. Maar niet alleen Brexit wordt keer op 

keer uitgesteld. Dat geldt ook voor ‘s werelds grootste beursgang. Afgelopen 

weekeind zou er bekend worden gemaakt op welke wijze Saudi Aramco naar de 

beurs zou worden gebracht. Met een verwachte waardering van $ 2 biljoen. Niet 

alleen de grootste beursgang of IPO direct ook het grootste beursgenoteerde 

bedrijf. Net als Brexit is er sinds 2016 al sprake van een beursgang van de olie-

maatschappij. Het uitstel komt enerzijds voort uit de relatief lage olieprijs. Hoe 

lager deze is des te lager zou de waardering zijn als de Saoedische regering het 

aandeel naar de beurs brengt. Ook de stemming ter beurze is natuurlijk van be-

lang en gesteld kan worden dat het klimaat voor een IPO’s niet al te goed is. Dat 

zien we bij grote bedrijven als Wework maar ook bij kleine zoals het Nederlandse 

CM. Maar bij Saudi Aramco lijkt er nog iets mee te spelen. Net als bij Brexit een 

politiek spel. De topman Amin Nasser was in 2016 duidelijk niet ingelicht over de 

beursgang die door kroonprins Mohammed bin Salam werd aangekondigd. Nas-

sers oppositie tegen het plan zorgde ervoor de minister van oliezaken Khalid Al 

Falih hem ook wilde ontslaan. Echter in de machtsstrijd sneuvelde Khalid AL Falih 

en is nu Nasser de grote man. Het geeft weer eens aan dat politieke invloed op 

zaken vaak onvoorspelbare gevolgen hebben.  
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