
Warren Buffett ziet inflatie stijgen en is 
kritisch over spacs 
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Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats van 
Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett. Dat is 
normaal gesproken een fenomeen op zich, waarvoor vele duizenden 
aandeelhouders van over de hele wereld naar Omaha afreizen voor het 
'Woodstock voor kapitalisten'. Daar worden ze dan getrakteerd op oneliners van 
de 90-jarige beurslegende, die daarbij geflankeerd wordt door zijn 97-jarige 
zakenpartner Charlie Munger. 

Wegens corona was de vergadering ditmaal online, maar er vielen toch weer 
sappige uitspraken te noteren. Buffett merkte op dat hij overal 'substantiële 
inflatie' ziet. 'Mensen hebben geld op zak en zullen de hogere prijzen betalen', 
oordeelde hij. 'Dat gaat niet stoppen.' 

Buffett en Munger kregen ook kritische vragen voorgeschoteld. Waarom 
maakte Berkshire een jaar geleden geen gebruik van de koersval bij vrijwel alle 
aandelen? En waarom is een deel van het Apple-belang verkocht, terwijl de 
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koers daarna alleen maar verder steeg? Over dat laatste zei Buffett dat het 
'waarschijnlijk een fout' was om Apple deels te verkopen. 

Berkshire Hathaway kocht in 2020 voor $24, 7 mrd eigen aandelen in, zo viel te 
lezen in Buffetts jaarlijkse brief voor investeerders die hij in februari 
verstuurde. 'Het inkopen van eigen aandelen is iets wonderbaarlijks', schreef 
hij. 'Met die actie nam uw belang in Berkshires bedrijven met 5,2% toe, zonder 
dat u zelfs maar uw portemonnee hoefde te trekken.' Hij sloot af met de 
prognose dat er nog meer aandelen worden ingekocht. 

Die blijkt te zijn uitgekomen. Berkshire maakte zaterdag bij de publicatie van 
de eerstekwartaalcijfers bekend dat het in de eerste drie maanden van dit jaar 
voor $6,6 mrd aan eigen aandelen heeft teruggekocht. Buffett zou dat geld 
liever aan een grote overname besteden, maar vindt daarvoor de prijzen te 
hoog. 

En nu krijgt Berkshire ook nog concurrentie van de vele zogeheten spacs. Een 
spac is een beursgenoteerd vehikel dat geld bij beleggers ophaalt en vervolgens 
een bedrijf zoekt om mee te fuseren, waarna deze de beursnotering van de spac 
overneemt. Ook op de beurs in Amsterdam verschenen er in korte tijd 
verschillende spacs, maar in Amerika is het fenomeen nog veel groter. 

Munger klaagde dat de spacs niet de beste acquisities doen, omdat het om 
'commissiegedreven aankopen' gaat. Daarmee doelt hij op het feit dat de 
oprichters van de spac een deel zelf houden. Daardoor blijven de prijzen van 
overnamedoelwitten hoog - te hoog naar de smaak van het hoogbejaarde 
beleggersduo. 
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