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Konzum Nyrt beste belegging 2017

Beleggers in Bitcoin, die het hele jaar 2017 al in de munt zaten, kunnen bogen op een return van 1700%. En niemand begrijpt waarom, anders dat de cryptocurrency een ingebouwde schaarste vertegenwoordigt. Beleggers in
Konzum Nyrt lachen wat schamper, als zij over Bitcoin horen. Zij kochten het aandeel voor 51 Hongaarse Forint aan
het begin van het jaar en kijken met enige tevredenheid naar een huidige koers van 3.435 Hongaarse Forint. Een
koerss+jging van 6635%.

De reden van de koerss+jging is al even mys+ek als die van de Bitcoin. Konzum Nyrt is een vermogensbeheerder die
slechts €120.000 aan omzet rapporteerde over de eerste hel/ van 2017. Maar sindsdien hee/ het bedrijf niet s+lgezeten en hee/ investeringen gedaan in talloze ondernemingen, variërend van reisbureaus tot ﬁnanciële adviesbureaus. Hoewel de omzet hiermee verhonderdvoudigde, nam de korte termijnschuld ook met een factor 7 toe en het
bedrijf ontsloeg bijna 9 van zijn 10 werknemers.

Wat er dan achter zit? Niemand die het weet. Wat wel bekend is, is dat Lorinc Meszaros een belang nam van 20% in
het bedrijf in februari van dit jaar. Lorinc Meszaros is een Hongaarse loodgieter. Maar saillanter is dat Meszaros een
oude schoolvriend is van Viktor Orban, de president van Hongarije. Velen vermoeden dat Meszaros door Orban
wordt gebruikt als stroman om de aandelen in te slaan. Later zou dan kunnen blijken, dat Konzum Nyrt allerlei privileges zal krijgen, waaronder aantrekkelijke bankconvenanten om de schuldenlast te verminderen.

Uiteraard ontkent Meszaros dat gerucht.
“Misschien ben ik gewoon slimmer dan
Mark Zuckerberg” zegt hij dan.

Dat zou kunnen. Misschien ook niet. Feit is
in ieder geval wel, dat beleggers het onzekere voor het zekere nemen en op grote
schaal het aandeel zijn gaan opkopen.
Meestal lopen dit soort specula+es niet
goed af.

Cijfers ontleend aan Bloomberg

