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Exclusieve Franse wijn ligt weer gevraagd

Het verwachte groeitempo van de economie hee vaak een exponen!eel eﬀect op de prijzen van (extreem) luxe
goederen—bij verwachte krimp zijn de prijsdalingen extra pijnlijk, maar bij verwachte expansie hebben de prijzen
van luxe goederen de neiging om wat door te slaan in noordwaartse rich!ng. Dit kan gelden voor zeldzame klassieke auto’s, Car!er horloges, maar zeker ook wijn.

Als de Liv-Ex Fine Wine 50 Index onder loep genomen wordt, dan gaat 2017 een expansief jaar worden. De index,
die de prijsbewegingen volgt van de meest exclusieve 1st cru Bordeauxs van de 10 meest recente vintages, steeg in
de afgelopen 12 maanden van GBP 270 naar GBP 340. In deze index zijn namen opgenomen als Haut Brion, Laﬁte
Rothschild, Latour, Margaux en Mouton Rothschild. Aangezien de prijzen in de index de groothandelsprijzen representeren van een kistje met 12 ﬂessen, kan berekend worden dat de groothandelsprijzen voor deze mooie wijnen
liggen rond de Eur 33,- per ﬂes.

De ècht grote wijnen worden op dit moment echter verhandeld tegen een veelvoud hiervan. Het bekende veilinghuis Sotheby’s hee eens in de zo veel !jd een zeer exclusieve wijn veiling en in de afgelopen week vond in Londen
weer zo’n veiling plaats. Om u een indruk te geven van de veilingprijzen: Twaalf ﬂesjes Chateau Mouton Rothschild
2000 vonden een nieuwe eigenaar voor bijna Eur 18.000,-. Een kistje met twaalf ﬂessen Chateau Laﬁte 2000 mocht
voor Eur 16.000,- weg. Eén koper telde Eur 22.000,- neer voor zes magnums Chamber!n 1980 Armand Rousseau.

Maar ook !jdens deze veiling toonde het
huis Petrus zich weer superieur: Een zes
liter 1989 Petrus wisselde eigenaar voor
het sommetje van Eur 33.000. En dat is dan
nog maar het equivalent van acht en niet
twaalf ﬂessen.
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