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De duurste Blue Chips ter wereld

Met de term Blue Chip bedoelt men binnen de beleggerswereld bepaalde aandelen van ondernemingen die een
goede naam hebben opgebouwd op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Veelal weten deze ondernemingen winst te maken in goede en slechte weersomstandigheden. De Dow Jones staat bol van deze zogenaamde Blue
Chips: IBM, McDonalds, Procter & Gamble en Coca Cola zijn welbekende voorbeelden.

De term is a-oms.g uit het poker. De meest simpele set poker ﬁches (‘chips’) zijn wit, rood en blauw, waarbij
blauw de hoogste waarde vertegenwoordigt. Doordat een onderneming naar believen zijn aandelen kan splitsen,
hoe4 echter een Blue Chip aandeel niet per se ook de hoogste prijs per aandeel te vertegenwoordigen. In die zin
loopt de vergelijking met de dure blauwe ﬁches uit het pokerspel enigszins mank.

Maar wat is echter op dit moment dan wel het duurste aandeel ter wereld? Als u gokt op Asamer Baustoﬀe, met
een prijs van Eur 100,000 per stuk, dan zit u aardig in de rich.ng. Mocht u denken aan Bershire Hathaway (A), met
een prijs van $241,500 per aandeel, dan komt u dichter in de buurt.

De twee duurste aandelen in de wereld zijn Mercado de Valores Argen.na, met een koers van 33,200,000 Argen.jnse Peso ($2,1M) en Bolsa de Comercio de San.ago, met een koers van 1,680,000,000 Chileense Peso ($2,5M).
De omzet in het eerste fonds is gemiddeld 1 stukje per maand. In het tweede fonds kan maandenlang niets gebeuren, met een gemiddelde omzet van 1 stukje per jaar.
Deze absurde verhoudingen zijn een erfenis uit het verleden, toen lokale beurshandelaren een aandeel moesten
hebben in de beurs. Veel was en bleef dus in vaste handen en splitsingen waren ingewikkeld.

Mocht u nu toch willen beleggen in deze waarden, maar u hee4 nog net geen 1,680,000,000 Chileense Peso bij de
hand, dan is er goed nieuws: Het systeem gaat eerdaags op de schop en de aandelen zullen worden gesplitst.
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